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Tarkistus 945
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kolmannen maan yritys, joka aikoo 
hankkia toimiluvan sijoituspalvelujen 
tarjoamiseksi tai sijoitustoiminnan 
harjoittamiseksi yhdessä oheispalvelujen 
tarjoamisen kanssa jonkin jäsenvaltion 
alueella, on toimitettava kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaiselle

Kolmannen maan sijoituspalveluyritys tai 
markkinoiden ylläpitäjä, joka aikoo 
hankkia toimiluvan sijoituspalvelujen 
tarjoamiseksi, sijoitustoiminnan 
harjoittamiseksi yhdessä oheispalvelujen 
tarjoamisen kanssa tai tarjoaa 
kauppapaikkapalveluja jonkin 
jäsenvaltion alueella, on toimitettava 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille

Or. en

Tarkistus 946
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kolmannen maan yritys, joka aikoo 
hankkia toimiluvan sijoituspalvelujen 
tarjoamiseksi tai sijoitustoiminnan 
harjoittamiseksi yhdessä oheispalvelujen 
tarjoamisen kanssa jonkin jäsenvaltion 
alueella, on toimitettava kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaiselle

Kolmannen maan yritys, joka aikoo 
hankkia 41 artiklan mukaisesti toimiluvan 
sijoituspalvelujen tarjoamiseksi ja/tai
sijoitustoiminnan harjoittamiseksi yhdessä 
oheispalvelujen tarjoamisen kanssa jonkin 
jäsenvaltion alueelle sijoittautuneen 
sivuliikkeen välityksellä, on toimitettava 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille

Or. en
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Perustelu

Kolmansien maiden sivuliikkeiden olisi voitava pitää yllä monenkeskisiä 
kaupankäyntijärjestelmiä ja organisoituja kaupankäyntijärjestelmiä, jos ne noudattavat 
samoja sääntöjä kuin EU:n yritykset.

Tarkistus 947
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tiedot sivuliikkeen vapaassa 
hallinnassa olevasta alkupääomasta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kolmansien maiden sivuliikkeiden olisi voitava pitää yllä monenkeskisiä 
kaupankäyntijärjestelmiä ja organisoituja kaupankäyntijärjestelmiä, jos ne noudattavat 
samoja sääntöjä kuin EU:n yritykset.

Tarkistus 948
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Sen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen, johon kolmannen maan 
yritys aikoo perustaa sivuliikkeensä, saa 
myöntää toimiluvan ainoastaan, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Sen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen, johon kolmannen maan 
yritys on perustanut tai aikoo perustaa 
sivuliikkeensä, saa myöntää toimiluvan 
41 artiklan mukaisesti ainoastaan, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en
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Perustelu

Kolmansien maiden sivuliikkeiden olisi voitava pitää yllä monenkeskisiä 
kaupankäyntijärjestelmiä ja organisoituja kaupankäyntijärjestelmiä, jos ne noudattavat 
samoja sääntöjä kuin EU:n yritykset.

Tarkistus 949
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimivaltainen viranomainen katsoo, 
että 41 artiklan mukaiset ehdot täyttyvät;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 950
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimivaltainen viranomainen katsoo, 
että kolmannen maan yrityksen sivuliike 
pystyy noudattamaan 3 kohdan
säännöksiä.

(b) toimivaltainen viranomainen katsoo, 
että kolmannen maan yrityksen sivuliike 
pystyy noudattamaan 2 kohdan
säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Kolmansien maiden sivuliikkeiden olisi voitava pitää yllä monenkeskisiä 
kaupankäyntijärjestelmiä ja organisoituja kaupankäyntijärjestelmiä, jos ne noudattavat 
samoja sääntöjä kuin EU:n yritykset.
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Tarkistus 951
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimivaltainen viranomainen katsoo, 
että kolmannen maan yrityksen sivuliike 
pystyy noudattamaan 3 kohdan
säännöksiä.

(b) toimivaltainen viranomainen katsoo, 
että kolmannen maan yrityksen sivuliike 
pystyy noudattamaan 2 kohdan
säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 952
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kolmannen maan yrityksen sivuliikkeen, 
jolle on myönnetty toimilupa 1 kohdan 
mukaisesti, on noudatettava velvoitteita, 
jotka sisältyvät tämän direktiivin 16, 17, 
23, 24, 25 ja 27 artiklaan, 28 artiklan 1 
kohtaan ja 30 artiklaan ja asetuksen (EU)
N:o …/… [rahoitusmarkkina-asetus] 13–23 
artiklaan ja niiden mukaisesti 
hyväksyttyihin toimenpiteisiin, ja kyseinen 
sivuliike on toimiluvan myöntäneen 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
valvonnan alainen.

Kolmannen maan yrityksen sivuliikkeen, 
jolle on myönnetty toimilupa 1 kohdan 
mukaisesti, on noudatettava velvoitteita, 
jotka sisältyvät tämän direktiivin 16, 17, 
18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28 ja 
30 artiklaan ja asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] 3–23 artiklaan
ja niiden mukaisesti hyväksyttyihin 
toimenpiteisiin, ja kyseinen sivuliike on 
toimiluvan myöntäneen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen valvonnan 
alainen.

Or. en

Perustelu

Kolmansien maiden sivuliikkeiden olisi voitava pitää yllä monenkeskisiä 
kaupankäyntijärjestelmiä ja organisoituja kaupankäyntijärjestelmiä, jos ne noudattavat 
samoja sääntöjä kuin EU:n yritykset.
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Tarkistus 953
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa asettaa sivuliikkeen 
organisaatiolle tai toiminnalle tämän
direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 
asioiden osalta muita lisävaatimuksia.

Jäsenvaltiot eivät saa asettaa sivuliikkeen 
organisaatiolle tai toiminnalle tämän 
direktiivin tai asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus]soveltamisalaan 
kuuluvien asioiden osalta muita 
lisävaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Kolmansien maiden sivuliikkeiden olisi voitava pitää yllä monenkeskisiä 
kaupankäyntijärjestelmiä ja organisoituja kaupankäyntijärjestelmiä, jos ne noudattavat 
samoja sääntöjä kuin EU:n yritykset.

Tarkistus 954
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Palvelujen tarjoaminen muissa 
jäsenvaltioissa

Palvelujen tarjoaminen ja toiminnan 
harjoittaminen muissa jäsenvaltioissa

Or. en

Tarkistus 955
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 43 artiklan mukaisesti 
perustetun kolmannen maan yrityksen on 
voitava tarjota toimiluvan kattamia 
palveluja ja toimia myös muissa unionin 
jäsenvaltioissa ilman että se joutuu 
perustamaan uusia sivuliikkeitä. Tätä
tarkoitusta varten sen on toimitettava 
seuraavat tiedot sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, johon 
sivuliike perustetaan:

Edellä olevan 43 artiklan mukaisesti 
perustetun kolmannen maan yrityksen on 
voitava tarjota tai harjoittaa toimiluvan 
kattamia palveluja ja toimia myös muissa 
unionin jäsenvaltioissa ilman että se joutuu 
perustamaan uusia sivuliikkeitä. Tätä 
tarkoitusta varten sen on toimitettava 
seuraavat tiedot sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, johon 
sivuliike perustetaan:

Or. en

Tarkistus 956
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on rekisteröitävä yritykset, 
joilla on myönnetty toimilupa 41 artiklan
mukaisesti. Rekisterin on oltava yleisön 
saatavilla, ja sen on sisällettävä tiedot 
kolmansien maiden yritysten toimiluvan 
kattamista palveluista tai toimista. Se on 
saatettava säännöllisesti ajan tasalle.
Jokaisesta toimiluvasta on ilmoitettava 
EAMV:lle.

Jäsenvaltioiden on rekisteröitävä yritykset, 
joilla on myönnetty toimilupa 43 artiklan
mukaisesti. Rekisterin on oltava yleisön 
saatavilla, ja sen on sisällettävä tiedot 
kolmansien maiden yritysten toimiluvan 
kattamista palveluista tai toimista. Se on 
saatettava säännöllisesti ajan tasalle.
Jokaisesta toimiluvasta on ilmoitettava 
EAMV:lle.

Or. en

Tarkistus 957
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

EAMV laatii luettelon kolmansien maiden 
yrityksistä, joilla on toimilupa tarjota 
palveluja ja harjoittaa toimintaa unionissa.
Luettelo sisältää tiedot EU:n ulkopuolisen 
yrityksen toimiluvan kattamista palveluista 
tai toimista, ja se on saatettava 
säännöllisesti ajan tasalle. EAMV julkistaa 
luettelon verkkosivustollaan ja pitää sen 
ajan tasalla.

EAMV laatii luettelon kolmansien maiden 
yrityksistä, joilla on 43 artiklan mukainen
toimilupa tarjota palveluja ja harjoittaa 
toimintaa unionissa. Luettelo sisältää tiedot 
EU:n ulkopuolisen yrityksen toimiluvan 
kattamista palveluista tai toimista, ja se on 
saatettava säännöllisesti ajan tasalle.
EAMV julkistaa luettelon 
verkkosivustollaan ja pitää sen ajan tasalla.

Or. en

Tarkistus 958
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimiluvan peruuttaminen Palvelujen tarjoaminen ja toiminnan 
harjoittaminen ilman passia

Or. en

Perustelu

Näin jäsenvaltioilla on mahdollisuus antaa edelleen toimilupia kolmansien maiden yritysten 
sivuliikkeille, jotka eivät halua passia samalla perusteella kuin sen voi nykyään saada 
pankkialan konsolidointia koskevan direktiivin ja rahoitusmarkkina-asetuksen mukaisesti.
Ehdotettu sanamuoto perustuu vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun 
direktiivin 42 artiklaan ja pankkialan konsolidointia koskevan direktiivin 38 artiklan 
1 kohtaan.

Tarkistus 959
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
46 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

46 a artikla
Kolmansien maiden yritysten 

sivuliikkeiden mahdollisuus tarjota 
palveluja ja harjoittaa toimintaa 

jäsenvaltioissa ilman passia
1. Rajoittamatta tämän osaston 1 ja 
2 jakson säännösten soveltamista 
jäsenvaltiot voivat antaa kolmansien 
maiden yrityksille toimiluvan tarjota 
niiden alueella sijoituspalveluja ja 
harjoittaa sijoitustoimintaa yhdessä 
oheispalvelujen tarjoamisen kanssa 
alueelle sijoittautuneen sivuliikkeen 
välityksellä sillä edellytyksellä, että ne 
eivät sovella säännöksiä, jotka johtavat 
suotuisampaan kohteluun kuin sellaisten 
sijoituspalveluyritysten sivuliikkeillä, 
joilla on pääkonttori unionissa. Niiden on 
varmistettava erityisesti, että kolmannen 
maan yrityksen sivuliike noudattaa 
43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
vaatimuksia.
2. Jäsenvaltiot voivat asettaa kolmannen 
maan yritykselle tiukempia sääntöjä, jotka 
koskevat sijoituspalvelujen tarjoamista 
ja/tai sijoitustoiminnan harjoittamista tai 
oheispalvelujen tarjoamista niiden 
alueella tämän artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Näin jäsenvaltioilla on mahdollisuus antaa edelleen toimilupia kolmansien maiden yritysten 
sivuliikkeille, jotka eivät halua passia samalla perusteella kuin sen voi nykyään saada 
pankkialan konsolidointia koskevan direktiivin ja rahoitusmarkkina-asetuksen mukaisesti.
Ehdotettu sanamuoto perustuu vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun 
direktiivin 42 artiklaan ja pankkialan konsolidointia koskevan direktiivin 38 artiklan 
1 kohtaan.

Tarkistus 960
Kay Swinburne
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Ehdotus direktiiviksi
46 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

46 a artikla
Palvelujen tarjoaminen ja toiminnan 

harjoittaminen ilman passia
1. Jäsenvaltiot voivat edelleen antaa 
kolmansien maiden yrityksille toimiluvan 
tarjota sijoituspalveluja niiden omalla 
alueella sivuliikkeiden välityksellä.
2. Yritykset, jotka ovat saaneet toimiluvan 
1 kohdan mukaisesti, eivät voi saada 
EU:n passia, mikäli ne eivät rekisteröidy 
EAMV:ssa.

Or. en

Perustelu

Kansallisten järjestelmien olisi jatkuttava vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
annetun direktiivissä tarkoitetun prosessin kanssa samaan tapaan siten, että niiden ei pitäisi 
voida saada EU:n passia.

Tarkistus 961
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
46 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

46 b artikla
Kolmansien maiden yritysten 

sivuliikkeiden mahdollisuus tarjota rajat 
ylittäviä palveluja jäsenvaltioissa ilman 

passia
Rajoittamatta tämän osaston 1 ja 2 jakson 
säännösten ja asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] VII osaston 
säännösten soveltamista jäsenvaltiot 
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voivat antaa kolmansien maiden yritysten 
tarjota alueellaan sijoituspalveluja ja 
harjoittaa sijoitustoimintaa yhdessä 
oheispalvelujen tarjoamisen kanssa 
muutoin kuin niiden alueelle 
sijoittautuneen sivuliikkeen välityksellä 
tai toisen jäsenvaltion alueelle 43 artiklan 
mukaisesti sijoittautuneen sivuliikkeen 
välityksellä tätä tarkoitusta varten 
asetettujen edellytysten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Näin jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus jatkaa omia kansallisia järjestelmiään, joiden 
mukaisesti ne antavat kolmansien maiden yrityksille luvan tarjota rajat ylittäviä palveluita 
henkilöille valtion alueella (toimiluvan kanssa tai sitä ilman). Pankkialan konsolidointia 
koskevassa direktiivissä, sijoituspalveludirektiivissä tai rahoitusmarkkina-asetuksessa ei 
aseteta tältä osin rajoituksia EU:n ulkopuolisten maiden yritysten kohtelulle.

Tarkistus 962
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että
markkinoiden ylläpitäjän 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. Markkinoiden ylläpitäjän ylimmän 
hallintoelimen jäsenten on aina oltava
riittävän hyvämaineisia, heillä on oltava 
riittävä tietämys, taidot ja kokemus ja 
heidän on käytettävä riittävästi aikaa 
tehtäviensä hoitamiseen. Laitoksen
ylimmän hallintoelimen jäsenen, joka 
aikoo samanaikaisesti 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 
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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 963
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
markkinoiden ylläpitäjän 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:

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
markkinoiden ylläpitäjän ylimmän 
hallintoelimen kaikki jäsenet ovat aina 
riittävän hyvämaineisia, että heillä on 
riittävä tietämys, taidot ja kokemus ja että 
he käyttävät riittävästi aikaa tehtäviensä 
hoitamiseen. Yleisen edun kannalta 
merkittävissä yhteisöissä ylimmän 
hallintoelimen jäsenten on täytettävä
erityisesti seuraavat vaatimukset:

Or. en

Perustelu

Määrälliset rajoitukset johtavat suuriin vaikeuksiin pätevien ja riittävän taitavien henkilöiden 
rekrytoinnissa. Pienemmissä maissa saattaa sen vuoksi syntyä huomattavia ongelmia 
pyrittäessä täyttämään ehdotuksessa esitetyt hallintoelimen kokoonpanoa koskevat 
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.
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Tarkistus 964
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) Heidän on käytettävä riittävästi aikaa 
tehtäviensä hoitamiseen. He eivät saa 
hoitaa samanaikaisesti enempää kuin yhtä 
seuraavista yhdistelmistä:

(a) He eivät saa hoitaa samanaikaisesti 
enempää kuin yhtä seuraavista 
yhdistelmistä:

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 965
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
48 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.
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Tarkistus 966
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
48 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 
vakavaraisuusdirektiiviin tekemiä ehdotuksia.

Tarkistus 967
Kay Swinburne, Ashley Fox

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

Komission teksti Tarkistus

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

Sellaisten laitosten ylimpien 
hallintoelinten johtajien tehtävät:

(i) jotka kuuluvat samaan konserniin, tai
(ii) jotka ovat 108 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettujen edellytysten täyttyessä 
saman laitosten suojajärjestelmän 
jäseniä, tai
(iii) jotka ovat yrityksissä (mukaan lukien 
muut kuin rahoituslaitokset), joista laitos 
omistaa määräosuuden, lasketaan yhdeksi 
johtajan tehtäväksi.

Or. en
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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 968
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Liikkeenjohtoon osallistuvien ja 
osallistumattomien johtajien tehtävät

(i) saman konsolidointiryhmän sisällä tai
(ii) yritysryhmässä, jonka yritykset ovat 
tytäryhtiöitä, osakkuusyrityksiä tai saman 
teollisen holdingyhtiön osakkuuksia,
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 969
Kay Swinburne, Ashley Fox

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

Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa 
markkinoiden ylläpitäjän 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 970
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
markkinoiden ylläpitäjät ottavat 
huomioon monimuotoisuuden yhtenä 
valintaperusteena ylimmän hallintoelimen 
jäseniä valittaessa. Markkinoiden 
ylläpitäjien on ylimmän hallintoelimen 
laajuuden huomioon ottaen erityisesti 
otettava käyttöön toimintamalli, jolla 
edistetään ylimmän hallintoelimen 
monimuotoista sukupuoli-, ikä-, 
maantieteellistä, koulutuksellista ja 
ammatillista jakautumaa

Poistetaan.

Or. en
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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 971
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
markkinoiden ylläpitäjät ottavat huomioon 
monimuotoisuuden yhtenä 
valintaperusteena ylimmän hallintoelimen 
jäseniä valittaessa. Markkinoiden 
ylläpitäjien 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. Pelkkien 
miesten tai naisten palkkaaminen merkitsee pienempää valinnanvaraa ja vaaraa siitä, että 
mahdollisesti erinomaiset hakijat jäävät huomiotta. Naisten valintamenettelyssä tehdään 
järjestelmällisiä virheitä. Pankkeja olisi kannustettava myös panemaan täytäntöön 
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keskipitkän aikavälin suunnitelma, jolla edistetään naisten pääsyä vaikutusvaltaisiin 
tehtäviin, jotta voidaan lisätä naisten määrää näissä tehtävissä.

Tarkistus 972
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
markkinoiden ylläpitäjät ottavat huomioon 
monimuotoisuuden yhtenä 
valintaperusteena ylimmän hallintoelimen 
jäseniä valittaessa. Markkinoiden 
ylläpitäjien 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 
markkinoiden ylläpitäjät ottavat huomioon 
monimuotoisuuden yhtenä 
valintaperusteena ylimmän hallintoelimen 
jäseniä valittaessa. Markkinoiden 
ylläpitäjien 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 olisi 
myös pidettävä myönteisenä keinona 
lisätä monimuotoisuutta, sillä siitä 
saadaan keskeinen näkökulma ja aitoa 
tietämystä ylläpitäjän sisäisestä 
työskentelystä.

Or. en

Tarkistus 973
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV laatii sääntelystandardien 
luonnokset, joissa määritetään seuraavat 
seikat:

Poistetaan.
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(a) se, mikä on riittävä aika, jonka 
ylimmän hallintoelimen jäsen yksilölliset 
olosuhteet ja markkinoiden ylläpitäjän 
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 
tehtävään asettamiseen ja koulutukseen;
(e) se, mitä tarkoittaa monimuotoisuus, 
joka ylimmän hallintoelimen on otettava 
huomioon valittaessa hallintoelimen 
jäseniä.
EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
[31 päivänä joulukuuta 2014].
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

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.
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Tarkistus 974
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 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 975
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
49 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vaatimukset, jotka liittyvät säännellyn 
markkinan hallinnoinnissa merkittävää 
valtaa käyttäviin henkilöihin

Vaatimukset, jotka liittyvät säännellyn 
markkinan, monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai 
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän,
hallinnoinnissa merkittävää valtaa 
käyttäviin henkilöihin

Or. en

Tarkistus 976
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että
merkittävää valtaa säännellyn markkinan 
hallinnoinnissa suoraan tai välillisesti 
käyttävät henkilöt ovat tehtävään 
soveltuvia.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
merkittävää valtaa säännellyn markkinan, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän, hallinnoinnissa 
suoraan tai välillisesti käyttävät henkilöt 
ovat tehtävään soveltuvia.

Or. en

Tarkistus 977
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
49 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyn markkinan ylläpitäjä

2. . Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyn markkinan, monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai 
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän,
ylläpitäjä

Or. en

Tarkistus 978
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
49 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle 
ja julkistaa säännellyn markkinan ja/tai 

(a) toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle 
ja julkistaa säännellyn markkinan ja/tai 
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markkinoiden ylläpitäjän omistusta 
koskevat tiedot, ja erityisesti tiedot niistä 
osapuolista, joilla on merkittävää valtaa 
säännellyn markkinan hallinnoinnissa, sekä 
näiden osapuolten intressien laajuudesta,

monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän markkinoiden 
ylläpitäjän omistusta koskevat tiedot, ja 
erityisesti tiedot niistä osapuolista, joilla on 
merkittävää valtaa säännellyn markkinan 
hallinnoinnissa, sekä näiden osapuolten 
intressien laajuudesta,

Or. en

Tarkistus 979
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
49 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
markkinoiden jäsenet ja merkittävät 
markkinaosapuolet eivät voi käyttää 
suoraan tai välillisesti merkittävää valtaa 
säännellyn markkinan tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän 
hallinnoinnissa.

Or. en

Tarkistus 980
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
49 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyn markkinan tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän markkinoiden 
jäsenet ja merkittävät markkinaosapuolet 
eivät voi omistaa suoraan tai välillisesti yli 
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viittä prosenttia kyseisestä säännellyn 
markkinasta tai monenkeskisestä 
kaupankäyntijärjestelmästä.

Or. en

Tarkistus 981
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
49 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyn markkinan, monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai 
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
on julkistettava kaikki osakkeenomistajat, 
joiden omistus kyseisestä säännellystä 
markkinasta, monenkeskisestä 
kaupankäyntijärjestelmästä tai 
organisoidusta
kaupankäyntijärjestelmästä on yli viisi 
prosenttia.

Or. en

Tarkistus 982
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
49 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
kieltäydyttävä hyväksymästä säännellyn 
markkinan ja/tai markkinoiden ylläpitäjän 
määräysvaltaosuuksiin ehdotettuja 
muutoksia, jos objektiivisin, 
todennettavissa olevin perustein voidaan 

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 
kieltäydyttävä hyväksymästä säännellyn 
markkinan ja/tai markkinoiden ylläpitäjän 
määräysvaltaosuuksiin ehdotettuja 
muutoksia, jos objektiivisin, 
todennettavissa olevin perustein voidaan 
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olettaa muutosten haittaavan säännellyn 
markkinan tervettä ja järkevää 
hallinnointia.

olettaa muutosten haittaavan säännellyn 
markkinan tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tervettä ja 
järkevää hallinnointia tai aiheuttavan 
suuria eturistiriitoja.

Or. en

Tarkistus 983
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
50 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännelty markkina

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännelty markkina tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä

Or. en

Tarkistus 984
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
50 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) on ottanut käyttöön järjestelyjä, joilla 
voidaan selkeästi havaita ja hallita 
säännellyn markkinan, sen omistajien, 
ylläpitäjän ja markkinan vakaan toiminnan 
välisten eturistiriitojen mahdolliset 
haittavaikutukset säännellyn markkinan 
toiminnalle tai sen osapuolille, erityisesti 
jos eturistiriidat saattavat haitata 
toimivaltaisen viranomaisen säännellylle 
markkinalle siirtämien toimintojen 
hoitamista;

(a) on ottanut käyttöön järjestelyjä, joilla 
voidaan selkeästi havaita ja hallita 
säännellyn markkinan tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän, sen omistajien, 
ylläpitäjän ja markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän
vakaan toiminnan välisten eturistiriitojen 
mahdolliset haittavaikutukset säännellyn 
markkinan tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän toiminnalle tai 
sen osapuolille, erityisesti jos eturistiriidat 
saattavat haitata toimivaltaisen 
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viranomaisen säännellylle markkinalle tai 
monenkeskiselle 
kaupankäyntijärjestelmälle siirtämien 
toimintojen hoitamista;

Or. en

Tarkistus 985
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
50 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) on laatinut avoimet, objektiivisiin 
kriteereihin perustuvat säännöt, joilla 
säännellään toimeksiantovirtojen luokkia, 
jotka koskevat järjestelmän käyttäjiä ja 
joiden kanssa he ovat 
vuorovaikutuksessa;

Or. en

Perustelu

Artiklassa korostetaan johdanto-osan 12 kappaleen merkitystä säännellyille markkinoille 
antamalla sijoittajille suurempi valinnanvapaus sen suhteen, minkälaisten vastapuolten 
kanssa ne haluavat toimia.

Tarkistus 986
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt, joilla varmistetaan sen 
kaupankäyntijärjestelmien 

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt, jotka on laadittu siten, että 
niillä voidaan varmistaa sen 
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häiriönsietokyky, riittävä kapasiteetti 
toimeksiantojen ja viestien 
ruuhkahuippujen käsittelyyn ja 
asianmukainen kaupankäynti markkinoiden 
stressiolosuhteissa sekä se, että 
kaupankäyntijärjestelmät ovat täysin 
testattuja kyseisten olosuhteiden 
varmistamiseksi ja että käytössä on 
tehokkaat liiketoiminnan jatkuvuutta 
koskevat järjestelyt, joiden avulla voidaan 
varmistaa säännellyn markkinan palvelujen 
jatkuvuus sen kaupankäyntijärjestelmissä 
esiintyvien ennakoimattomien häiriöiden 
varalta.

kaupankäyntijärjestelmien 
häiriönsietokyky, riittävä kapasiteetti 
toimeksiantojen ja viestien 
ruuhkahuippujen käsittelyyn ja 
asianmukainen kaupankäynti markkinoiden 
stressiolosuhteissa sekä se, että 
kaupankäyntijärjestelmät ovat täysin 
testattuja kyseisten olosuhteiden 
varmistamiseksi myös äärimmäisten 
markkinaheilahtelujen tapauksessa ja että 
käytössä on tehokkaat liiketoiminnan 
jatkuvuutta koskevat järjestelyt, joiden 
avulla voidaan varmistaa säännellyn 
markkinan palvelujen jatkuvuus sen 
kaupankäyntijärjestelmissä esiintyvien 
ennakoimattomien häiriöiden varalta.

Or. en

Perustelu

Kauppapaikkajärjestelmien testaus olisi ulotettava kattamaan jaksot, jolloin esiintyy 
äärimmäisiä markkinaheilahteluja, kuten Yhdysvalloissa tapahtunut romahdus ("Flash 
Crash").

Tarkistus 987
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt, joilla varmistetaan sen 
kaupankäyntijärjestelmien 
häiriönsietokyky, riittävä kapasiteetti 
toimeksiantojen ja viestien 
ruuhkahuippujen käsittelyyn ja 
asianmukainen kaupankäynti markkinoiden 
stressiolosuhteissa sekä se, että 
kaupankäyntijärjestelmät ovat täysin 
testattuja kyseisten olosuhteiden 
varmistamiseksi ja että käytössä on 

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla tai 
monenkeskisellä 
kaupankäyntijärjestelmällä on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt, joilla varmistetaan sen 
kaupankäyntijärjestelmien 
häiriönsietokyky, riittävä kapasiteetti 
toimeksiantojen ja viestien 
ruuhkahuippujen käsittelyyn ja 
asianmukainen kaupankäynti markkinoiden 
stressiolosuhteissa sekä se, että 
kaupankäyntijärjestelmät ovat täysin 
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tehokkaat liiketoiminnan jatkuvuutta 
koskevat järjestelyt, joiden avulla voidaan 
varmistaa säännellyn markkinan palvelujen 
jatkuvuus sen kaupankäyntijärjestelmissä 
esiintyvien ennakoimattomien häiriöiden 
varalta.

testattuja kyseisten olosuhteiden 
varmistamiseksi ja että käytössä on 
tehokkaat liiketoiminnan jatkuvuutta 
koskevat järjestelyt, joiden avulla voidaan 
varmistaa säännellyn markkinan palvelujen 
jatkuvuus sen kaupankäyntijärjestelmissä 
esiintyvien ennakoimattomien häiriöiden 
varalta.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
51 artiklaan. Jos tarkistus hyväksytään, 
koko tekstiin on tehtävä teknisiä 
muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Näitä säännöksiä olisi sovellettava sekä säänneltyihin markkinoihin että monenkeskisiin 
kaupankäyntijärjestelmiin, jotta markkinoista saadaan turvallisemmat ja voidaan välttää 
porsaanreiät.

Tarkistus 988
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt, joilla varmistetaan sen 
kaupankäyntijärjestelmien 
häiriönsietokyky, riittävä kapasiteetti 
toimeksiantojen ja viestien 
ruuhkahuippujen käsittelyyn ja 
asianmukainen kaupankäynti markkinoiden 
stressiolosuhteissa sekä se, että 
kaupankäyntijärjestelmät ovat täysin 
testattuja kyseisten olosuhteiden 
varmistamiseksi ja että käytössä on 
tehokkaat liiketoiminnan jatkuvuutta 
koskevat järjestelyt, joiden avulla voidaan 
varmistaa säännellyn markkinan palvelujen 

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kauppapaikoilla on käytössä tehokkaat 
järjestelmät, menettelyt ja järjestelyt, joilla 
varmistetaan sen 
kaupankäyntijärjestelmien 
häiriönsietokyky, riittävä kapasiteetti 
toimeksiantojen ja viestien 
ruuhkahuippujen käsittelyyn ja 
asianmukainen kaupankäynti markkinoiden 
stressiolosuhteissa sekä se, että 
kaupankäyntijärjestelmät ovat täysin 
testattuja kyseisten olosuhteiden 
varmistamiseksi ja että käytössä on 
tehokkaat liiketoiminnan jatkuvuutta 
koskevat järjestelyt, joiden avulla voidaan 
varmistaa säännellyn markkinan palvelujen 
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jatkuvuus sen kaupankäyntijärjestelmissä 
esiintyvien ennakoimattomien häiriöiden 
varalta.

jatkuvuus sen kaupankäyntijärjestelmissä 
esiintyvien ennakoimattomien häiriöiden 
varalta.

Or. en

Tarkistus 989
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
markkinatakausjärjestelmiä ja että se 
varmistaa, että näihin järjestelmiin 
osallistuu riittävän suuri määrä 
sijoituspalveluyrityksiä, jotka tekevät 
sitovia hintatarjouksia kilpailukykyisin 
hinnoin, minkä vuoksi markkina saa 
säännölliseltä ja jatkuvalta pohjalta 
likviditeettiä jatkuvien 
kaupankäyntiaikojen vähimmäismääräksi 
ottaen huomioon markkinaolosuhteet, 
säännöt ja asetukset, paitsi jos tällainen 
vaatimus ei ole kyseisellä säännellyllä 
markkinalla harjoitettavan 
kaupankäynnin luonteen ja laajuuden 
vuoksi asianmukainen. Jäsenvaltioiden 
on edellytettävä, että säännelty markkina 
tekee sitovan kirjallisen sopimuksen 
säännellyn markkinan ja 
sijoituspalveluyrityksen välillä tällaiseen 
järjestelmään osallistumisesta 
aiheutuvista velvoitteista, mukaan lukien 
muun muassa likviditeetin tarjoaminen.
Säännellyn markkinan vastuulla on 
huolehtia siitä, että sijoituspalveluyritys 
täyttää tällaisen sitovan kirjallisen 
sopimuksen mukaiset vaatimukset.
Säännellyn markkinan on ilmoitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle sitovan 
kirjallisen sopimuksen sisällöstä ja 
vakuutettava toimivaltainen 
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viranomainen siitä, että se noudattaa 
tässä kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.
EAMV laatii ohjeet siitä, minkä 
sijoituspalveluyritysten on tehtävä tässä 
kohdassa tarkoitettu sitova kirjallinen 
sopimus.

Or. en

Perustelu

Tarkistusta olisi tarkasteltava yhdessä Wortmann-Koolin 17 artiklan 3 kohtaan ja 51 artiklan 
7 kohtaan tekemien tarkistusten kanssa.

Tarkistus 990
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyt markkinat huolehtivat siitä, 
että huippunopeiden tietokoneistettujen ja 
muiden automaattisten lähteiden niiden 
kaupankäyntijärjestelmiin lähettämät 
viestit yksilöidään selvästi tällaisiksi 
viesteiksi.

Or. en

Perustelu

Automaattisten strategioiden toimittamat toimeksiannot, peruutukset ja muutokset on 
ilmoitettava selvästi viesteissä. Tämä on vaadittavan seurannan edellytys.

Tarkistus 991
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kaikilla kauppapaikoilla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että kaikki 
jäsenen tai osapuolen järjestelmään 
viemät toimeksiannot ovat voimassa 
vähintään 1 sekunnin ajan.

Or. en

Tarkistus 992
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että kaikki 
jäsenen tai osapuolen järjestelmään 
viemät toimeksiannot ovat voimassa 
vähintään 5 sekunnin ajan. Kyseisen 
5 sekunnin jakson aikana on mahdollista 
tehdä enintään kaksi samaa tuotetta 
koskevaa toimeksiantoa.

Or. de

Perustelu

Nykyinen käytäntö ei juuri auta tarjoamaan likviditeettiä mutta aiheuttaa huomattavan 
spekulaatioriskin.

Tarkistus 993
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että kaikki 
jäsenen tai osapuolen järjestelmään 
viemät toimeksiannot ovat voimassa 
vähintään 1 sekunnin ajan.

Or. en

Perustelu

Alle 1 sekuntia voimassa olevat toimeksiannot eivät lisää likviditeettiä vaan hyödyttävät 
ainoastaan huippunopeaa tietokoneistettua kaupankäyntiä.

Tarkistus 994
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla, 
monenkeskisellä 
kaupankäyntijärjestelmällä ja 
organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
toteutuksen viive on vähintään 
100 millisekuntia.

Or. en

Tarkistus 995
Pascal Canfin
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kauppapaikoilla on käytössä tehokkaat 
järjestelmät sen varmistamiseksi, että 
huippunopeat tietokoneistetut 
kaupankäyntistrategiat muodostavat 
enintään 20 prosenttia tarjouskirjan 
toimeksiannoista minä tahansa 
ajankohtana.

Or. en

Tarkistus 996
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sellaisten toimeksiantojen 
hylkäämiseksi, jotka ylittävät ennalta 
määritetyn volyymin ja hintakynnykset tai 
ovat selvästi virheellisiä, ja kaupankäynnin 
pysäyttämiseksi väliaikaisesti, jos jossain 
rahoitusvälineessä tapahtuu merkittävä 
hinnanmuutos kyseisellä markkinalla tai 
siihen liittyvällä markkinalla lyhyessä 
ajassa, sekä poikkeuksellisissa tapauksissa 
minkä tahansa liiketoimen peruuttamiseksi, 
muuttamiseksi tai korjaamiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sellaisten toimeksiantojen 
hylkäämiseksi, jotka ylittävät ennalta 
määritetyn volyymin ja hintakynnykset tai 
ovat selvästi virheellisiä, ja kaupankäynnin
pysäyttämiseksi väliaikaisesti, jos 
suoritetaan tai saatetaan suorittaa 
toimeksiannon toteutus, joka aiheuttaa 
jossain rahoitusvälineessä merkittävän 
hinnanmuutoksen kyseisellä markkinalla, 
sekä poikkeuksellisissa tapauksissa minkä 
tahansa tästä aiheutuvan liiketoimen 
peruuttamiseksi. Jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että säännelty markkina 
varmistaa, että kaupankäynnin 
pysäyttämisen parametrit mitoitetaan 
tavalla, jossa otetaan huomioon eri 
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omaisuuserien lajien ja alalajien 
likviditeetti, markkinamallin luonne ja 
käyttäjätyypit ja joka on riittävä 
asianmukaisen kaupankäynnin 
merkittävien toimintahäiriöiden 
välttämiseksi. Jäsenvaltioiden on 
huolehdittava siitä, että säännelty 
markkina ilmoittaa kaupankäynnin 
pysäyttämisen parametrit ja kyseisten 
parametrien olennaiset muutokset 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on 
puolestaan ilmoitettava ne EAMV:lle.

Or. en

Perustelu

Säännellyillä markkinoilla ja monenkeskisillä kaupankäyntijärjestelmillä olisi oltava 
valtuudet ainoastaan peruuttaa liiketoimia. Jos liiketoimia pyritään muuttamaan tai 
korjaamaan, oikeudelliset ja markkinoihin kohdistuvat seuraukset ovat monimutkaisia ja 
aiheuttavat todennäköisesti vastuita ja vaikeasti ratkaistavia kysymyksiä. Jotkut 
hintavaihtelurajat aktivoituvat jo ennen toteutusta. Tämä olisi sallittava säädöksessä.

Tarkistus 997
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sellaisten toimeksiantojen 
hylkäämiseksi, jotka ylittävät ennalta 
määritetyn volyymin ja hintakynnykset tai 
ovat selvästi virheellisiä, ja kaupankäynnin 
pysäyttämiseksi väliaikaisesti, jos jossain 
rahoitusvälineessä tapahtuu merkittävä 
hinnanmuutos kyseisellä markkinalla tai 
siihen liittyvällä markkinalla lyhyessä 
ajassa, sekä poikkeuksellisissa tapauksissa
minkä tahansa liiketoimen peruuttamiseksi, 
muuttamiseksi tai korjaamiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kauppapaikalla tai millä tahansa 
kaupankäyntijärjestelmällä on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sellaisten toimeksiantojen 
hylkäämiseksi, jotka ylittävät ennalta 
määritetyn volyymin ja hintakynnykset tai 
ovat selvästi virheellisiä, ja kaupankäynnin 
pysäyttämiseksi väliaikaisesti, jos jossain 
rahoitusvälineessä tapahtuu merkittävä 
hinnanmuutos kyseisellä markkinalla tai 
siihen liittyvällä markkinalla lyhyessä 
ajassa verrattuna kyseisen 
rahoitusvälineen päätöskurssiin 
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kauppapaikassa, jossa kyseisen 
rahoitusvälineen liikevaihto on suurin, 
sekä minkä tahansa liiketoimen 
peruuttamiseksi, muuttamiseksi tai 
korjaamiseksi. Näiden järjestelmien on 
pysäytettävä kaupankäynti samaan aikaan 
kaikissa kauppapakoissa, joissa käydään 
kauppaa samoilla rahoitusvälineillä, jos 
jossain rahoitusvälineessä tapahtuu 
merkittävä hinnanmuutos kyseisellä 
markkinalla tai siihen liittyvällä 
markkinalla lyhyessä ajassa. Merkittävän 
hinnanvaihtelun tapahtuessa kaikki 
toimeksiannot, jotka on toteutettu sen 
kauppapaikan jälkeen, jossa kyseisen 
rahoitusvälineen liikevaihto on suurin, 
peruutetaan.
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kauppapaikka varmistaa, että 
kaupankäynnin pysäyttämisen parametrit 
ovat johdonmukaisia 7 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettujen edellytysten 
kanssa.
EAMV julkistaa parametrit 
verkkosivustollaan.

Or. en

Perustelu

Hintavaihtelurajojen avoimuus on tärkeää. Lisäksi on tärkeää, että ne ovat johdonmukaisia 
koko unionissa.

Tarkistus 998
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sellaisten toimeksiantojen 

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sellaisten toimeksiantojen 
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hylkäämiseksi, jotka ylittävät ennalta 
määritetyn volyymin ja hintakynnykset tai 
ovat selvästi virheellisiä, ja kaupankäynnin 
pysäyttämiseksi väliaikaisesti, jos jossain 
rahoitusvälineessä tapahtuu merkittävä 
hinnanmuutos kyseisellä markkinalla tai 
siihen liittyvällä markkinalla lyhyessä 
ajassa, sekä poikkeuksellisissa 
tapauksissa minkä tahansa liiketoimen 
peruuttamiseksi, muuttamiseksi tai 
korjaamiseksi.

hylkäämiseksi, jotka ylittävät ennalta 
määritetyn volyymin ja hintakynnykset tai 
ovat selvästi virheellisiä, ja kaupankäynnin 
pysäyttämiseksi väliaikaisesti, jos jossain 
rahoitusvälineessä tapahtuu merkittävä 
hinnanmuutos kyseisellä markkinalla tai 
siihen liittyvällä markkinalla, jos kyseisen 
liittyvän markkinan ylläpitäjä ilmoittaa 
niille tällaisesta muutoksesta.

Or. en

Perustelu

Kaupankäynnin pysäyttäminen on koordinoitava kaikissa kauppapaikoissa, mutta näitä 
toimia on teknisesti helpompi koordinoida kuin pyrkiä automatisoimaan ne täydellisen 
yhtenäistämisen avulla. Koska tietyt katkokset tai hinnanmuutokset liittyvät tiettyyn 
kauppapaikkaan, ei ole aiheellista pysäyttää koko markkinan toimintaa.

Tarkistus 999
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että kaikki 
jäsenen tai osapuolen järjestelmään 
viemät toimeksiannot ovat voimassa 
vähintään 500 millisekunnin ajan, jolloin 
niitä ei voi peruuttaa tai muuttaa.

Or. en

Tarkistus 1000
Markus Ferber
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Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on valmiudet 
kaupankäynnin pysäyttämiseksi 
väliaikaisesti, jos jossain 
rahoitusvälineessä tapahtuu merkittävä 
hinnanmuutos kyseisellä markkinalla tai 
siihen liittyvällä markkinalla lyhyessä 
ajassa, sekä poikkeuksellisissa 
tapauksissa minkä tahansa liiketoimen 
peruuttamiseksi, muuttamiseksi tai 
korjaamiseksi. Jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että säännelty markkina 
varmistaa, että kaupankäynnin 
pysäyttämisen parametrit mitoitetaan 
tavalla, jossa otetaan huomioon eri 
omaisuuserien lajien ja alalajien 
likviditeetti ja joka on riittävä 
asianmukaisen kaupankäynnin 
merkittävien toimintahäiriöiden 
välttämiseksi. Jäsenvaltioiden on 
huolehdittava siitä, että säännelty 
markkina ilmoittaa kaupankäynnin 
pysäyttämisen parametrit ja kyseisten 
parametrien olennaiset muutokset 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on 
puolestaan ilmoitettava ne EAMV:lle.
EAMV julkistaa parametrit 
verkkosivustollaan. Jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että kun [kyseisen 
rahoitusvälineen osalta] likviditeetiltään 
merkittävä säännelty markkina pysäyttää 
kaupankäynnin missä tahansa 
jäsenvaltiossa, muita kauppapaikkoja, 
joilla käydään kauppaa kyseisellä 
välineellä, vaaditaan myös lopettamaan 
kaupankäynti, kunnes se aloitetaan 
uudelleen ensimmäisellä markkinalla.

Or. en
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Tarkistus 1001
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännelty markkina ilmoittaa kaikille 
muille kauppapaikoille, joita asia koskee, 
kun yksi 2 kohdassa tarkoitetuista 
olosuhteista toteutuu, jotta voidaan 
koordinoida markkinoiden laajuinen 
reaktio.

Or. en

Perustelu

Hintavaihtelurajoja ei ehkä ole vielä mahdollista yhtenäistää koko EU:ssa, mutta 
kauppapaikkojen olisi koordinoitava reaktionsa poikkeuksellisiin markkinatilanteisiin, jotta 
voidaan tarvittaessa toimia yhtenäisesti.

Tarkistus 1002
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät 
eivät voi aikaansaada tai lisätä
tavanomaisesta poikkeavaa kaupankäyntiä
markkinalla, mukaan lukien järjestelmät, 
joilla rajoitetaan toteuttamattomien 
toimeksiantojen suhteellista osuutta 
liiketoimista, jotka jäsen tai osapuoli voi 
viedä järjestelmään, hidastetaan 
toimeksiantojen virtaa, jos järjestelmän 

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt tavanomaisesta poikkeavan 
kaupankäynnin käsittelemiseksi
markkinalla. EAMV laatii teknisiä 
sääntelystandardeja ja täsmentää niissä 
perusteet, jotka on otettava huomioon 
tällaisissa järjestelmissä, menettelyissä ja 
järjestelyissä ja joihin voi kuulua
järjestelmät, joilla rajoitetaan 
toteuttamattomien toimeksiantojen 
suhteellista osuutta liiketoimista, jotka
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kapasiteetti uhkaa ylittyä, ja rajoitetaan 
markkinalla sallittavaa pienintä mahdollista 
hinnanmuutosta (tick size).

jäsen tai osapuoli voi viedä järjestelmään, 
hidastetaan toimeksiantojen virtaa, jos 
järjestelmän kapasiteetti uhkaa ylittyä, ja 
rajoitetaan markkinalla sallittavaa pienintä 
mahdollista hinnanmuutosta (tick size).

Or. en

Perustelu

Kauppapaikoilla on mahdollisuudet käsitellä mahdollisia kaupankäynnin häiriöitä, mutta ne 
eivät pysty takaamaan, että algoritmiset järjestelmät eivät aiheuta häiriöitä. EAMV:lle olisi 
annettava tehtäväksi määritellä edelleen, mistä tällaisten järjestelmien ja menettelyjen olisi 
koostuttava.

Tarkistus 1003
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että
algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät eivät 
voi aikaansaada tai lisätä tavanomaisesta 
poikkeavaa kaupankäyntiä markkinalla, 
mukaan lukien järjestelmät, joilla 
rajoitetaan toteuttamattomien 
toimeksiantojen suhteellista osuutta 
liiketoimista, jotka jäsen tai osapuoli voi 
viedä järjestelmään, hidastetaan 
toimeksiantojen virtaa, jos järjestelmän 
kapasiteetti uhkaa ylittyä, ja rajoitetaan 
markkinalla sallittavaa pienintä mahdollista 
hinnanmuutosta (tick size).

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt, joiden avulla voidaan tunnistaa
algoritmisista tai huippunopeista 
tietokoneistetuista 
kaupankäyntistrategioista johtuvat 
toimeksiannot ja lisäksi varmistaa, että
algoritmiset tai huippunopeat 
tietokoneistetut kaupankäyntijärjestelmät 
eivät voi aikaansaada tai lisätä 
tavanomaisesta poikkeavaa kaupankäyntiä 
markkinalla, mukaan lukien järjestelmät, 
joilla rajoitetaan toteuttamattomien 
toimeksiantojen suhteellista osuutta 
liiketoimista, jotka jäsen tai osapuoli voi 
viedä järjestelmään, hidastetaan 
toimeksiantojen virtaa, jos järjestelmän 
kapasiteetti uhkaa ylittyä, ja rajoitetaan 
markkinalla sallittavaa pienintä mahdollista 
hinnanmuutosta (tick size).

Or. en
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Tarkistus 1004
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät eivät 
voi aikaansaada tai lisätä tavanomaisesta 
poikkeavaa kaupankäyntiä markkinalla, 
mukaan lukien järjestelmät, joilla 
rajoitetaan toteuttamattomien 
toimeksiantojen suhteellista osuutta 
liiketoimista, jotka jäsen tai osapuoli voi 
viedä järjestelmään, hidastetaan 
toimeksiantojen virtaa, jos järjestelmän 
kapasiteetti uhkaa ylittyä, ja rajoitetaan 
markkinalla sallittavaa pienintä mahdollista 
hinnanmuutosta (tick size).

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kauppapaikalla on käytössä tehokkaat 
järjestelmät, menettelyt ja järjestelyt sen 
varmistamiseksi, että algoritmiset 
kaupankäyntijärjestelmät eivät voi 
aikaansaada tai lisätä tavanomaisesta 
poikkeavaa kaupankäyntiä markkinalla.
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kauppapaikalla on käytössä järjestelmät, 
joilla

(a) rajoitetaan toteuttamattomien 
toimeksiantojen suhteellista osuutta 
liiketoimista, jotka jäsen tai osapuoli voi 
viedä järjestelmään, siten, että se on 50:1,
(b) hidastetaan toimeksiantojen virtaa, jos 
järjestelmän kapasiteetti uhkaa ylittyä, ja
(c) rajoitetaan markkinalla sallittavaa 
pienintä mahdollista hinnanmuutosta (tick 
size) siten, että yksi pip (tick) on lähellä 
kyseisen rahoitusvälineen myynti- ja 
ostohinnan eroa (spread).

Or. en

Tarkistus 1005
Robert Goebbels, Pervenche Berès
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Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät eivät 
voi aikaansaada tai lisätä tavanomaisesta 
poikkeavaa kaupankäyntiä markkinalla, 
mukaan lukien järjestelmät, joilla 
rajoitetaan toteuttamattomien 
toimeksiantojen suhteellista osuutta 
liiketoimista, jotka jäsen tai osapuoli voi 
viedä järjestelmään, hidastetaan 
toimeksiantojen virtaa, jos järjestelmän 
kapasiteetti uhkaa ylittyä, ja rajoitetaan 
markkinalla sallittavaa pienintä mahdollista 
hinnanmuutosta (tick size).

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla tai 
monenkeskisellä 
kaupankäyntijärjestelmällä on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt, joiden avulla voidaan tunnistaa
algoritmisista tai huippunopeista 
tietokoneistetuista 
kaupankäyntistrategioista johtuvat 
toimeksiannot ja lisäksi varmistaa, että
algoritmiset tai huippunopeat 
tietokoneistetut kaupankäyntijärjestelmät 
eivät voi aikaansaada tai lisätä 
tavanomaisesta poikkeavaa kaupankäyntiä 
markkinalla, mukaan lukien järjestelmät, 
joilla rajoitetaan toteuttamattomien 
toimeksiantojen suhteellista osuutta 
liiketoimista, jotka jäsen tai osapuoli voi 
viedä järjestelmään, hidastetaan 
toimeksiantojen virtaa, jos järjestelmän 
kapasiteetti uhkaa ylittyä, ja rajoitetaan 
markkinalla sallittavaa pienintä mahdollista 
hinnanmuutosta (tick size).
Jäsenvaltioiden on erityisesti kiellettävä 
säänneltyä markkinaa tai monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää sallimasta, että 
sen jäsenet tarjoavat suoraa sähköistä 
välitystä.

Or. en

Perustelu

There is currently a lack of official, centralised evidence on HFT. It is vital for regulators to 
be able to identify orders placed by HFT to build an improved understanding of their trading 
patterns and impact on markets. Algorithmic trading should be identified separately, to avoid 
confusion between the two.The practice of Direct Electronic Access (DEA) poses a number of 
problems related to proper control and risk management, as identified by IOSCO in their 
report of October 2011. Additionally, it contributes to damaging the regulatory transparency 
of trading activity, as the firm paying the trading venue member to obtain DEA will trade 
using the venue member’s ID. Any market participant granted direct access to a trading 
venue should become a member of such trading venue, complying with all the relevant rules.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1006
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät eivät 
voi aikaansaada tai lisätä tavanomaisesta 
poikkeavaa kaupankäyntiä markkinalla, 
mukaan lukien järjestelmät, joilla 
rajoitetaan toteuttamattomien 
toimeksiantojen suhteellista osuutta 
liiketoimista, jotka jäsen tai osapuoli voi 
viedä järjestelmään, hidastetaan 
toimeksiantojen virtaa, jos järjestelmän 
kapasiteetti uhkaa ylittyä, ja rajoitetaan 
markkinalla sallittavaa pienintä 
mahdollista hinnanmuutosta (tick size).

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät eivät 
voi aikaansaada tai lisätä tavanomaisesta 
poikkeavaa kaupankäyntiä markkinalla, 
mukaan lukien järjestelmät, joilla 
rajoitetaan toteuttamattomien 
toimeksiantojen suhteellista osuutta 
liiketoimista, jotka jäsen tai osapuoli voi 
viedä järjestelmään, hidastetaan 
toimeksiantojen virtaa, jos järjestelmän 
kapasiteetti uhkaa ylittyä, ja pannaan 
täytäntöön markkinalla sallittava pienin 
mahdollinen hinnanmuutos (tick size).
Jäsenvaltioiden on erityisesti kiellettävä 
säänneltyä markkinaa sallimasta, että sen 
jäsenet tarjoavat niin kutsuttua 
valvomatonta tai suodattamatonta 
välitystä.

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 1007
Sharon Bowles
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Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät eivät 
voi aikaansaada tai lisätä tavanomaisesta 
poikkeavaa kaupankäyntiä markkinalla, 
mukaan lukien järjestelmät, joilla 
rajoitetaan toteuttamattomien 
toimeksiantojen suhteellista osuutta 
liiketoimista, jotka jäsen tai osapuoli voi 
viedä järjestelmään, hidastetaan 
toimeksiantojen virtaa, jos järjestelmän 
kapasiteetti uhkaa ylittyä, ja rajoitetaan 
markkinalla sallittavaa pienintä mahdollista 
hinnanmuutosta (tick size).

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
algoritmiset tai huippunopeat
tietokoneistetut kaupankäyntijärjestelmät 
eivät voi aikaansaada tai lisätä 
tavanomaisesta poikkeavaa kaupankäyntiä 
markkinalla, mukaan lukien 
kaupankäyntimaksujen muodossa olevat 
järjestelyt, joilla kannustetaan 
alentamaan järjestelmäviestien
suhteellista osuutta toteutetuista kaupoista, 
jotka jäsen tai osapuoli voi viedä 
järjestelmään, hidastetaan toimeksiantojen 
virtaa, jos järjestelmän kapasiteetti uhkaa 
ylittyä, ja rajoitetaan markkinalla 
sallittavaa pienintä mahdollista 
hinnanmuutosta (tick size).

Or. en

Perustelu

Liiallisia peruutuksia voidaan ehkäistä monella tavalla maksujen rakenteen avulla, 
esimerkiksi perimällä lisämaksuja tietyn kynnyksen tai osuuden ylittyessä tai viestiä kohti, 
jotta kauppojen lisäksi peritään maksuja toimeksiannoista ja peruutuksista. Ottaen huomioon 
monet käynnissä olevat kokeilut on parasta olla kuvailematta rakennetta turhan tarkkaan.

Tarkistus 1008
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt, joiden avulla voidaan tunnistaa
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algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät eivät 
voi aikaansaada tai lisätä tavanomaisesta 
poikkeavaa kaupankäyntiä markkinalla, 
mukaan lukien järjestelmät, joilla 
rajoitetaan toteuttamattomien 
toimeksiantojen suhteellista osuutta 
liiketoimista, jotka jäsen tai osapuoli voi 
viedä järjestelmään, hidastetaan 
toimeksiantojen virtaa, jos järjestelmän 
kapasiteetti uhkaa ylittyä, ja rajoitetaan 
markkinalla sallittavaa pienintä mahdollista 
hinnanmuutosta (tick size).

algoritmisista tai huippunopeista 
tietokoneistetuista 
kaupankäyntistrategioista johtuvat 
toimeksiannot ja varmistaa, että 
algoritmiset tai huippunopeat 
tietokoneistetut kaupankäyntijärjestelmät 
eivät voi aikaansaada tai lisätä 
tavanomaisesta poikkeavaa kaupankäyntiä 
markkinalla, mukaan lukien järjestelmät, 
joilla rajoitetaan toteuttamattomien 
toimeksiantojen suhteellista osuutta 
liiketoimista, jotka jäsen tai osapuoli voi 
viedä järjestelmään, hidastetaan 
toimeksiantojen virtaa, jos järjestelmän 
kapasiteetti uhkaa ylittyä, ja rajoitetaan 
markkinalla sallittavaa pienintä mahdollista 
hinnanmuutosta (tick size).

Or. en

Tarkistus 1009
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 3 kohta – 1 a, 1 b ja 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa 
määritellään 3 kohdassa tarkoitettu 
tunnistamisen muoto, jotta voidaan 
varmistaa johdonmukaisuus kaikilla 
säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä ja 
jäsenvaltioissa tietojen merkityksellinen 
vakauttaminen Euroopan tasolla.
EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […]*.
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
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______________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 12 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 1010
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kauppapaikat vahvistavat 
toimilupamenettelyt voidakseen käsitellä 
pyynnöt, jotka koskevat uusien tai 
muutettujen automaattisten 
kaupankäyntijärjestelmien liitämistä 
markkinan omiin järjestelmiin.
Tällaisiin menettelyihin on sisällyttävä 
3 b alakohdassa tarkoitettu testaus.
Kauppapaikkojen on annettava 
menettelyjen tuloksena kirjallinen 
ilmoitus pyynnön hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä sekä täydelliset perustelut.

Or. en

Perustelu

Uusien tai muutettujen automaattisten kaupankäyntijärjestelmien liitämistä säännellyn 
markkinan järjestelmiin koskevien pyyntöjen hyväksymistä tai hylkäämistä varten olisi oltava 
muodollinen prosessi, jonka mukaisesti markkinan ylläpitäjä ottaa vastuun toiminnasta.

Tarkistus 1011
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. EAMV laatii sitovia teknisiä 
standardeja, joissa määritellään 
tunnistamisen muoto, jotta voidaan 
varmistaa johdonmukaisuus kaikilla 
säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä ja 
jäsenvaltioissa tietojen merkityksellinen 
vakauttaminen Euroopan tasolla.

Or. en

Tarkistus 1012
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kauppapaikka vahvistaa tarkat ja 
pakolliset hyväksymistestausta koskevat 
menettelyt ja testiympäristöt, joissa 
kaupankäyntialgoritmit arvioidaan.
Testausmenettelyjen yksityiskohdat 
julkistetaan sijoituspalveluyrityksille, 
jotka aikovat käyttää tällaisia algoritmeja, 
tai muille osapuolille, jotka aikovat 
kehittää niitä. Testausmenettelyihin on 
sisällyttävä lähdekoodin tutkiminen ja 
algoritmin tarkat kuvaukset.
Testiympäristöön on sisällyttävä realistiset 
toimeksiantovirrat, jotka perustuvat 
aikaisempiin tietoihin markkinoilta, joilla 
vallitsevat stressiolosuhteet, ja 
markkinoilta, joilla stressiolosuhteet eivät 
vallitse, sekä simulaatioita, jotka on 
laskettu edustavien aikaisempien tietojen 
ja asiantuntijoiden laatimien 
stressitestiskenaarioiden perusteella.
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Testausmenetelmät ja testiympäristöt on 
päivitettävä säännöllisesti, jotta ne 
vastaavat markkinoiden muuttuvia 
käytäntöjä ja tekniikan kehitystä.

Or. en

Perustelu

Koska ohjelmistovirhe voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa kriittiselle 
markkinainfrastruktuurille, sitä olisi testattava systemaattisesti ja tarkasti toimeksiantovirran 
normaalioloja ja stressitilannetta kuvaavien sekä aikaisempien ja tulevaisuuteen 
suuntautuvien skenaarioiden perusteella. On asianmukaista, että vastuu testauksesta kuuluu 
kauppapaikoille itselleen, koska niillä on aineisto ja tiedot kaupankäyntijärjestelmästä.

Tarkistus 1013
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
suoran sähköisen välityksen sallivalla 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että jäsenet 
tai osapuolet voivat tarjota kyseisiä 
palveluja ainoastaan, jos ne ovat tämän 
direktiivin mukaisesti toimiluvan saaneita 
sijoituspalveluyrityksiä, että niiden 
henkilöiden sopivuuteen, joille tätä 
välitystä voidaan tarjota, sovelletaan 
asianmukaisesti määriteltyjä kriteerejä ja 
että jäsenellä tai osapuolella säilyy vastuu 
toimeksiannoista ja kaupoista, jotka on 
toteutettu käyttäen kyseistä palvelua.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
välittömän markkinoillepääsyn sallivalla 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että jäsenet 
tai osapuolet voivat tarjota kyseisiä 
palveluja ainoastaan, jos ne ovat tämän 
direktiivin mukaisesti toimiluvan saaneita 
sijoituspalveluyrityksiä, että niiden 
henkilöiden sopivuuteen, joille tätä 
välitystä voidaan tarjota, sovelletaan 
asianmukaisesti määriteltyjä kriteerejä ja 
että jäsenellä tai osapuolella säilyy vastuu 
toimeksiannoista ja kaupoista, jotka on 
toteutettu käyttäen kyseistä palvelua.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1014
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
suoran sähköisen välityksen sallivalla 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että jäsenet 
tai osapuolet voivat tarjota kyseisiä 
palveluja ainoastaan, jos ne ovat tämän 
direktiivin mukaisesti toimiluvan saaneita 
sijoituspalveluyrityksiä, että niiden 
henkilöiden sopivuuteen, joille tätä 
välitystä voidaan tarjota, sovelletaan 
asianmukaisesti määriteltyjä kriteerejä ja 
että jäsenellä tai osapuolella säilyy vastuu 
toimeksiannoista ja kaupoista, jotka on 
toteutettu käyttäen kyseistä palvelua.

Vahvistaakseen asianmukaisesti suoraa 
sähköistä välitystä koskevan 
sääntelyjärjestelmän ja käyttääkseen 
perustana EAMV:n antamia voimassa 
olevia ohjeita jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että suoran sähköisen 
välityksen sallivalla säännellyllä
markkinalla on käytössä tehokkaat 
järjestelmät, menettelyt ja järjestelyt sen 
varmistamiseksi, että jäsenet tai osapuolet 
voivat tarjota kyseisiä palveluja ainoastaan, 
jos ne ovat tämän direktiivin mukaisesti 
toimiluvan saaneita 
sijoituspalveluyrityksiä, että niiden 
henkilöiden sopivuuteen, joille tätä 
välitystä voidaan tarjota, sovelletaan 
asianmukaisesti määriteltyjä kriteerejä ja 
että jäsenellä tai osapuolella säilyy vastuu 
toimeksiannoista ja kaupoista, jotka on 
toteutettu käyttäen kyseistä palvelua, ja 
että ei ole mahdollista tarjota niin 
kutsuttua valvomatonta tai 
suodattamatonta välitystä, johon ei liity 
kauppaa edeltäviä tarkastuksia.

Or. en

Perustelu

Kun myönnetään pääsy kauppapaikalle, on varmistettava markkinoiden mahdollisimman 
suuri tehokkuus ja markkinoiden eheys. Siksi on kiellettävä pääsyn myöntäminen sähköisesti 
sellaisen sijoituspalveluyrityksen tarjoamalle foorumille, joka ei ota asianmukaisesti vastuuta 
niistä, joille on myönnetty pääsy foorumille, toisin sanoen harjoittaa valvomatonta eli 
suodattamatonta välitystä.
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Tarkistus 1015
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
suoran sähköisen välityksen sallivalla 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että jäsenet 
tai osapuolet voivat tarjota kyseisiä 
palveluja ainoastaan, jos ne ovat tämän 
direktiivin mukaisesti toimiluvan saaneita 
sijoituspalveluyrityksiä, että niiden 
henkilöiden sopivuuteen, joille tätä 
välitystä voidaan tarjota, sovelletaan 
asianmukaisesti määriteltyjä kriteerejä ja 
että jäsenellä tai osapuolella säilyy vastuu 
toimeksiannoista ja kaupoista, jotka on 
toteutettu käyttäen kyseistä palvelua.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että
säännelty markkina ei tarjoa jäsenille tai 
osapuolille sponsoroitua välitystä.
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
välittömän markkinoillepääsyn sallivalla 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että jäsenet 
tai osapuolet voivat tarjota kyseisiä 
palveluja ainoastaan, jos ne ovat tämän 
direktiivin mukaisesti toimiluvan saaneita 
sijoituspalveluyrityksiä, että niiden 
henkilöiden sopivuuteen, joille tätä 
välitystä voidaan tarjota, sovelletaan 
asianmukaisesti määriteltyjä kriteerejä ja 
että jäsenellä tai osapuolella säilyy vastuu 
toimeksiannoista ja kaupoista, jotka on 
toteutettu käyttäen kyseistä palvelua.

Or. en

Tarkistus 1016
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
suoran sähköisen välityksen sallivalla 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että jäsenet 
tai osapuolet voivat tarjota kyseisiä 
palveluja ainoastaan, jos ne ovat tämän 

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että
välityksen sallivalla säännellyllä 
markkinalla on käytössä tehokkaat 
järjestelmät, menettelyt ja järjestelyt sen 
varmistamiseksi, että jäsenet tai osapuolet 
voivat tarjota kyseisiä palveluja ainoastaan, 
jos ne ovat tämän direktiivin mukaisesti 
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direktiivin mukaisesti toimiluvan saaneita 
sijoituspalveluyrityksiä, että niiden 
henkilöiden sopivuuteen, joille tätä 
välitystä voidaan tarjota, sovelletaan 
asianmukaisesti määriteltyjä kriteerejä ja 
että jäsenellä tai osapuolella säilyy vastuu 
toimeksiannoista ja kaupoista, jotka on 
toteutettu käyttäen kyseistä palvelua.

toimiluvan saaneita 
sijoituspalveluyrityksiä, että niiden 
henkilöiden sopivuuteen, joille tätä 
välitystä voidaan tarjota, sovelletaan 
asianmukaisesti määriteltyjä kriteerejä ja 
että jäsenellä tai osapuolella säilyy vastuu 
toimeksiannoista ja kaupoista, jotka on 
toteutettu käyttäen kyseistä palvelua, ja 
että sijoituspalveluyritysten tarjoaman 
niin kutsutun valvomattoman tai 
suodattamattoman välityksen käytäntö 
lopetetaan.

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 1017
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
suoran sähköisen välityksen sallivalla 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että jäsenet 
tai osapuolet voivat tarjota kyseisiä 
palveluja ainoastaan, jos ne ovat tämän 
direktiivin mukaisesti toimiluvan saaneita 
sijoituspalveluyrityksiä, että niiden 
henkilöiden sopivuuteen, joille tätä 
välitystä voidaan tarjota, sovelletaan 
asianmukaisesti määriteltyjä kriteerejä ja 
että jäsenellä tai osapuolella säilyy vastuu 
toimeksiannoista ja kaupoista, jotka on 
toteutettu käyttäen kyseistä palvelua.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
välittömän markkinoillepääsyn sallivalla 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että jäsenet 
tai osapuolet voivat tarjota kyseisiä 
palveluja ainoastaan, jos ne ovat tämän 
direktiivin mukaisesti toimiluvan saaneita 
sijoituspalveluyrityksiä, että niiden 
henkilöiden sopivuuteen, joille tätä 
välitystä voidaan tarjota, sovelletaan 
asianmukaisesti määriteltyjä kriteerejä ja 
että jäsenellä tai osapuolella säilyy vastuu 
toimeksiannoista ja kaupoista, jotka on 
toteutettu käyttäen kyseistä palvelua.

Or. en
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Tarkistus 1018
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
suoran sähköisen välityksen sallivalla 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että 
jäsenet tai osapuolet voivat tarjota 
kyseisiä palveluja ainoastaan, jos ne ovat 
tämän direktiivin mukaisesti toimiluvan 
saaneita sijoituspalveluyrityksiä, että 
niiden henkilöiden sopivuuteen, joille tätä 
välitystä voidaan tarjota, sovelletaan 
asianmukaisesti määriteltyjä kriteerejä ja 
että jäsenellä tai osapuolella säilyy vastuu 
toimeksiannoista ja kaupoista, jotka on 
toteutettu käyttäen kyseistä palvelua.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kauppapaikat eivät salli suoraa sähköistä 
välitystä yhdellekään henkilölle.

Or. en

Tarkistus 1019
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on myös edellytettävä, että 
säännelty markkina vahvistaa 
asianmukaiset standardit tällä välityksellä 
toteutettavan kaupankäynnin 
riskinhallinnalle ja riskikynnyksille ja 
pystyy erottamaan ja tarvittaessa 
lopettamaan suoraa sähköistä välitystä
käyttävän henkilön toimeksiannot tai 
kaupankäynnin erillisinä jäsenten tai 

Jäsenvaltioiden on myös edellytettävä, että 
säännelty markkina vahvistaa 
asianmukaiset standardit tällä välityksellä 
toteutettavan kaupankäynnin 
riskinhallinnalle ja riskikynnyksille ja 
pystyy erottamaan ja tarvittaessa 
lopettamaan välitöntä markkinoillepääsyä 
käyttävän henkilön toimeksiannot tai 
kaupankäynnin erillisinä jäsenten tai 
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osapuolten toimeksiannoista tai 
kaupankäynnistä.

osapuolten toimeksiannoista tai 
kaupankäynnistä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1020
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on myös edellytettävä, että 
säännelty markkina vahvistaa 
asianmukaiset standardit tällä välityksellä 
toteutettavan kaupankäynnin 
riskinhallinnalle ja riskikynnyksille ja 
pystyy erottamaan ja tarvittaessa 
lopettamaan suoraa sähköistä välitystä
käyttävän henkilön toimeksiannot tai 
kaupankäynnin erillisinä jäsenten tai 
osapuolten toimeksiannoista tai 
kaupankäynnistä.

Jäsenvaltioiden on myös edellytettävä, että 
säännelty markkina vahvistaa 
asianmukaiset standardit tällä välityksellä 
toteutettavan kaupankäynnin 
riskinhallinnalle ja riskikynnyksille ja 
pystyy erottamaan ja tarvittaessa 
lopettamaan välitöntä markkinoillepääsyä 
käyttävän henkilön toimeksiannot tai 
kaupankäynnin erillisinä jäsenten tai 
osapuolten toimeksiannoista tai 
kaupankäynnistä.

Or. en

Tarkistus 1021
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on myös edellytettävä, että 
säännelty markkina vahvistaa 

Jäsenvaltioiden on myös edellytettävä, että 
säännelty markkina vahvistaa 
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asianmukaiset standardit tällä välityksellä 
toteutettavan kaupankäynnin 
riskinhallinnalle ja riskikynnyksille ja 
pystyy erottamaan ja tarvittaessa 
lopettamaan suoraa sähköistä välitystä 
käyttävän henkilön toimeksiannot tai 
kaupankäynnin erillisinä jäsenten tai 
osapuolten toimeksiannoista tai 
kaupankäynnistä.

asianmukaiset standardit tällä välityksellä 
toteutettavan kaupankäynnin 
riskinhallinnalle ja riskikynnyksille.

Or. en

Tarkistus 1022
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännelty markkina ja monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä asettavat 
kynnysarvon, jolla rajoitetaan 
markkinoiden jäsenten tekemien 
toimeksiantojen osuutta koko 
tarjouskirjaan verrattuna.

Or. en

Perustelu

Säännöksellä pyritään välttämään tilanteet, joissa yksittäinen markkinoiden toimija vie 
tarjouskirjaan liian suuren määrän toimeksiantoja, mikä haittaisi oikeudenmukaista ja 
tehokasta hinnanmuodostusta.

Tarkistus 1023
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 4 a kohta (uusi)



PE489.466v01-00 54/170 AM\901766FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että
jokainen kauppapaikka säilyttää 
toimeksiannot tarjouskirjassa vähintään 
24 tuntia.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan välttää huippunopean tietokoneistetun kaupankäynnin haitallinen vaikutus ja 
lisätä avoimuutta, kaikkien toimeksiantojen on oltava tarkasteltavana vähintään 24 tuntia.

Tarkistus 1024
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännelty markkina varmistaa, että sen 
läheisyyspalveluja (co-location services) ja 
palkkiorakenteita koskevat säännöt ovat 
avoimia, tasapuolisia ja syrjimättömiä.

5. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännelty markkina varmistaa, että sen 
läheisyyspalveluja (co-location services) ja 
palkkiorakenteita koskevat säännöt ovat 
avoimia, tasapuolisia ja syrjimättömiä ja 
että ne luovat kannustimia 
toimeksiantojen liian suuren määrän 
peruuttamiseen, koska toimeksiantojen 
liian suuri määrä lisää tavanomaisesta 
poikkeavaa kaupankäyntiä tai 
markkinoiden väärinkäyttöä. Säännellyn 
markkinan on erityisesti vahvistettava 
palkkio osapuolille, joilla on suuri 
peruutettujen toimeksiantojen osuus 
toteutettuihin toimeksiantoihin 
verrattuna, ottaen huomioon 
markkinoiden tai tuotteen tilanteen siinä 
määrin, kuin se on tarpeen järjestelmän 
kapasiteettiin kohdistuvan ylimääräisen 
rasituksen huomioimiseksi. Säännelty 
markkina voi mukauttaa etukäteen 
määritellyn osuuden ylittävistä 
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toimeksiannoista perimiään palkkioita.

Or. en

Perustelu

Tätä sanamuotoa ehdotetaan, jotta voidaan ottaa huomioon nykyinen markkinatilanne, jossa 
kauppapaikoilla on käytössä tällaisia palkkioita. Kauppapaikoille voidaan määrätä tällaisia 
palkkiorakenteita, mutta niiden on annettava määrätä osuus kunkin sellaisen rahoitusvälineen 
osalta, jolla kauppapaikassa käydään kauppaa. Osuudet on laskettava likviditeetin, 
markkinan erityispiirteiden ja markkinaosapuolten luonteen perusteella.

Tarkistus 1025
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä 
tiiviissä yhteistyössä EAMV:n kanssa, että 
säännelty markkina varmistaa, että sen 
palkkiorakenteet ovat avoimia, 
tasapuolisia ja syrjimättömiä ja että ne 
eivät luo kannustimia toimeksiantojen 
tekemiseen, muuttamiseen tai 
peruuttamiseen tai liiketoimien 
toteuttamiseen tavalla, joka lisää 
tavanomaisesta poikkeavaa 
kaupankäyntiä tai markkinoiden 
väärinkäyttöä. Jäsenvaltioiden on 
erityisesti edellytettävä tiiviissä 
yhteistyössä EAMV:n kanssa, että 
säännelty markkina vahvistaa 
korkeamman palkkion sellaisen 
toimeksiannon tekemisestä, joka 
myöhemmin peruutetaan, kuin 
toteutetusta toimeksiannosta ja että se 
vahvistaa korkeamman palkkion 
osapuolille, joilla on suuri peruutettujen 
toimeksiantojen osuus toteutettuihin 
toimeksiantoihin verrattuna, jotta voidaan 
ottaa huomioon järjestelmän 
kapasiteettiin kohdistuva ylimääräinen 
rasitus. Jäsenvaltioiden on sallittava 
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tiiviissä yhteistyössä EAMV:n kanssa, että 
säännelty markkina mukauttaa 
peruutettuja toimeksiantoja koskevia 
palkkioitaan sen mukaan, miten kauan 
toimeksianto oli voimassa.
EAMV antaa sitovia teknisiä standardeja 
palkkiorakenteiden yhtenäistämiseksi 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 1026
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännelty markkina varmistaa, että sen 
läheisyyspalveluja (co-location services) ja 
palkkiorakenteita koskevat säännöt ovat 
avoimia, tasapuolisia ja syrjimättömiä.

5. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännelty markkina tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä varmistaa, että 
sen läheisyyspalveluja (co-location 
services) ja palkkiorakenteita koskevat 
säännöt ovat avoimia, tasapuolisia ja 
syrjimättömiä. Palkkiorakenteet eivät saa 
luoda kannustimia toimeksiantojen 
tekemiseen tai toteuttamiseen tavalla, joka 
lisää tavanomaisesta poikkeavaa 
kaupankäyntiä tai markkinoiden 
väärinkäyttöä.
Jotta voidaan ottaa huomioon erityisesti 
järjestelmän kapasiteettiin kohdistuva 
ylimääräinen rasitus, jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että säännelty markkina tai 
monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä 
vahvistaa korkeamman palkkion 
osapuolille, joiden peruutettujen 
toimeksiantojen suhde toteutettuihin 
toimeksiantoihin on enemmän kuin 4:1.

Or. en



AM\901766FI.doc 57/170 PE489.466v01-00

FI

Tarkistus 1027
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännelty markkina varmistaa, että sen 
läheisyyspalveluja (co-location services) ja 
palkkiorakenteita koskevat säännöt ovat 
avoimia, tasapuolisia ja syrjimättömiä.

5. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännelty markkina varmistaa, että sen 
läheisyyspalveluja (co-location services) ja 
palkkiorakenteita koskevat säännöt ovat 
avoimia, tasapuolisia ja syrjimättömiä ja 
että ne eivät luo kannustimia 
toimeksiantojen tekemiseen, 
muuttamiseen tai peruuttamiseen tai 
liiketoimien toteuttamiseen tavalla, joka 
lisää tosiasiallisesti tai mahdollisesti 
tavanomaisesta poikkeavaa 
kaupankäyntiä tai markkinoiden 
väärinkäyttöä tai haittaa muulla tavoin 
kyseisen markkinan osapuolten 
enemmistön etuja. Jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että säännelty markkina 
asettaa kaikille viesteille vakiopalkkion 
vähimmäismäärän, joka ylittää 
infrastruktuurikustannukset 
asianmukaisessa suhteessa kyseistä 
infrastruktuuria käyttäviin asiakkaisiin.
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
palkkiorakenne on syrjimätön riippumatta 
siitä, katsotaanko viestin antavan 
osapuolen lisäävän vai vähentävän 
markkinan likviditeettiä. Jäsenvaltioiden 
on edellytettävä, että kaikki 
palkkiorakenteet, jotka suosisivat 
huippunopeita tietokoneistettuja 
strategioita, kielletään, ja niiden on 
asetettava lisämaksu osapuolille, joilla on 
suuri peruutettujen toimeksiantojen osuus 
toteutettuihin toimeksiantoihin 
verrattuna, jotta voidaan ottaa huomioon 
järjestelmän kapasiteettiin kohdistuva 
ylimääräinen rasitus. Tätä palkkiota 
korotetaan entisestään siten, että 
toimeksiannoista, joilla on lyhyempi 
voimassaoloaika, veloitetaan enemmän 
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kuin toimeksiannoista, joiden 
voimassaoloaika on pidempi.

Or. en

Tarkistus 1028
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännelty markkina varmistaa, että sen 
palkkiorakenteet, toteutuksesta perittävät 
palkkiot, oheismaksut ja mahdolliset 
alennukset mukaan luettuina, ovat 
avoimia, tasapuolisia ja syrjimättömiä ja 
että ne eivät luo kannustimia 
toimeksiantojen tekemiseen, 
muuttamiseen tai peruuttamiseen tai 
liiketoimien toteuttamiseen tavalla, joka 
lisää tavanomaisesta poikkeavaa 
kaupankäyntiä tai markkinoiden 
väärinkäyttöä. Jäsenvaltioiden on 
erityisesti edellytettävä, että säännelty 
markkina
(i) asettaa yksittäisiä osakkeita tai 
osakekoreja koskevia 
markkinatakausvelvoitteita mahdollisesti 
myönnettäviä alennuksia vastaan,
(ii) vahvistaa korkeamman palkkion 
sellaisen toimeksiannon tekemisestä, joka 
myöhemmin peruutetaan, kuin 
toteutetusta toimeksiannosta ja vahvistaa 
korkeamman palkkion osapuolille, joilla 
on suuri peruutettujen toimeksiantojen 
osuus toteutettuihin toimeksiantoihin 
verrattuna, jotta voidaan ottaa huomioon 
järjestelmän kapasiteettiin kohdistuva 
ylimääräinen rasitus.
Jäsenvaltioiden on sallittava, että 
säännelty markkina mukauttaa 
peruutettuja toimeksiantoja koskevia 
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palkkioitaan sen mukaan, miten kauan 
toimeksianto oli voimassa.

Or. en

Perustelu

Esittelijän palkkiorakennetta koskevien ehdotusten lisäksi on tärkeätä mainita tekstissä myös 
parannukset, joita tällaiseen "maker/taker" -palkkiorakenteeseen olisi tehtävä sellaisina kuin 
parlamentti hyväksyi ne Swinburnen mietinnössä.

Tarkistus 1029
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
avoin, tasapuolinen ja syrjimätön 
palkkiorakenne, joka ei kannusta 
peruuttamaan toimeksiantoja. Jokaisen 
säännellyn markkinan on laadittava 
palkkiorakenne, ja se on laskettava 
kunkin sellaisen arvopaperin perusteella, 
johon sitä sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 1030
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännelty markkina toimittaa 
säännöllisesti, vähintään kerran 
vuodessa, raportteja algoritmisen 
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kaupankäynnin ja erityisesti 
huippunopean tietokoneistetun 
kaupankäynnin määrästä ja sen kohteena 
olevista välineistä sekä tämän 
kaupankäyntitavan vaikutuksesta 
hinnanmuodostukseen, likviditeettiin, 
liiketoimien kustannuksiin ja muihin 
tärkeisiin sen markkinan toiminnan 
näkökohtiin, jota ne ylläpitävät.

Or. en

Perustelu

Jotta huippunopean tietokoneistetun kaupankäynnin ja muiden automaattisen 
kaupankäyntistrategioiden vaikutusta voidaan valvoa jatkuvasti, on tärkeää, että säännellyt 
markkinat antavat säännöllisesti raportteja näistä toiminnoista.

Tarkistus 1031
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat tässä artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia ja joilla 
erityisesti

7. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, jotka 
koskevat tässä artiklassa vahvistettuja 
vaatimuksia ja joilla erityisesti

Or. en

Tarkistus 1032
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 7. EAMV laatii teknisten 
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94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat tässä artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia ja joilla 
erityisesti

sääntelystandardien luonnoksia, joilla

Or. en

Perustelu

EAMV kykenee parhaiten arvioimaan tämän teknisen kysymyksen.

Tarkistus 1033
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 94 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat tässä artiklassa vahvistettuja 
vaatimuksia ja joilla erityisesti

7. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, ja EAMV:lle annetaan 
valtuudet laatia teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, jotka 
koskevat tässä artiklassa vahvistettuja 
vaatimuksia ja joilla erityisesti

Or. en

Tarkistus 1034
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 94 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat tässä artiklassa vahvistettuja 
vaatimuksia ja joilla erityisesti

7. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti ja EAMV:ta 
kuultuaan delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat tässä artiklassa vahvistettuja 
vaatimuksia ja joilla erityisesti

Or. en
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Perustelu

Tarkistusta olisi tarkasteltava yhdessä Wortmann-Koolin 17 artiklan 3 kohtaan ja 51 artiklan 
1 a alakohtaan (uusi) tekemien tarkistusten kanssa.

Tarkistus 1035
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) varmistetaan, että säännellyn 
markkinan kaupankäyntijärjestelmiin 
liittymistä varten tarkoitettujen 
automaattisen kaupankäyntijärjestelmien 
testausmenettelyt ja -järjestelmät ovat 
tehokkaita;

Or. en

Tarkistus 1036
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) määritetään olosuhteet, joissa 
kaupankäynti olisi pysäytettävä, jos jossain 
rahoitusvälineessä tapahtuu merkittävä 
hinnanmuutos kyseisellä markkinalla tai 
siihen liittyvällä markkinalla lyhyessä 
ajassa;

(b) määritetään olosuhteet, joissa olisi joko 
pysäytettävä kaupankäynti tai sallittava 
vaihtoehtoiset järjestelyt, jos on asetettu 
raja-arvot, joiden välillä kaupankäyntiä 
olisi rajoitettava, jotta voidaan estää se, 
jossain rahoitusvälineessä tapahtuu 
merkittävä hinnanmuutos kyseisellä 
markkinalla tai siihen liittyvällä 
markkinalla lyhyessä ajassa;

Or. en
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Perustelu

Säännöksellä olisi mahdollistettava kaupankäynnin pysäyttäminen kokonaan, jos se on 
olosuhteiden vuoksi perusteltua, tai sallia järjestelyt, jotka vastaavat rahoitusmarkkinoiden 
romahduksen jälkeen Yhdysvalloissa käyttöön otettua "limit up, limit down" -järjestelmää.

Tarkistus 1037
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) määritetään olosuhteet, joissa
kaupankäynti olisi pysäytettävä, jos jossain 
rahoitusvälineessä tapahtuu merkittävä 
hinnanmuutos kyseisellä markkinalla tai 
siihen liittyvällä markkinalla lyhyessä 
ajassa;

(b) määritetään laajat olosuhteet tai 
periaatteet, joiden toteutuessa tai 
mukaisesti kaupankäynti olisi pysäytettävä 
kauppapaikassa, jota asia koskee, jos 
suoritetaan tai saatetaan suorittaa 
toimeksiannon toteutus, joka aiheuttaa
jossain rahoitusvälineessä tapahtuu 
merkittävä hinnanmuutos kyseisessä 
kauppapaikassa;

Or. en

Perustelu

Hintavaihtelurajoja olisi sovellettava kauppapaikkakohtaisesti EAMV:n laatimien laajojen 
suuntaviivojen mukaisesti, joissa otetaan huomioon markkinamallien, käyttäjien ja 
kaupankäynnin kohteina olevien rahoitusvälineiden moninaisuus.

Tarkistus 1038
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) määritetään olosuhteet, joissa 
kaupankäynti olisi pysäytettävä, jos jossain 
rahoitusvälineessä tapahtuu merkittävä 

(b) määritetään kunkin rahoitusvälineen 
osalta se, mikä muodostaa merkittävän 
hinnanmuutoksen, ja yhteinen viitehinta 



PE489.466v01-00 64/170 AM\901766FI.doc

FI

hinnanmuutos kyseisellä markkinalla tai 
siihen liittyvällä markkinalla lyhyessä 
ajassa;

hinnanmuutoksen johdonmukaista 
laskemista varten sekä olosuhteet, joissa 
kaupankäynti olisi pysäytettävä, jos jossain 
rahoitusvälineessä tapahtuu merkittävä 
hinnanmuutos kyseisellä markkinalla tai 
siihen liittyvällä markkinalla lyhyessä 
ajassa, ja laaditaan edellytykset, joiden 
mukaisesti markkinan olisi peruutettava, 
muutettava tai korjattava toimeksianto;

Or. en

Tarkistus 1039
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) määritetään olosuhteet, joissa 
kaupankäynti olisi pysäytettävä, jos
jossain rahoitusvälineessä tapahtuu 
merkittävä hinnanmuutos kyseisellä 
markkinalla tai siihen liittyvällä 
markkinalla lyhyessä ajassa;

(b) määritetään raja-arvot, joiden välillä
kaupankäyntiä olisi rajoitettava sen 
estämiseksi, että jossain rahoitusvälineessä 
tapahtuu merkittävä hinnanmuutos 
kyseisellä markkinalla tai siihen liittyvällä 
markkinalla lyhyessä ajassa;

Or. en

Tarkistus 1040
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) määritetään toteuttamattomien 
toimeksiantojen suurin ja pienin
suhteellisuus osuus liiketoimista, jonka 
säännellyt markkinat voivat hyväksyä, ja
pienin mahdollinen hinnanmuutos (tick 
size), jota olisi noudatettava;

(c) määritetään toteuttamattomien 
toimeksiantojen suurin suhteellisuus osuus 
liiketoimista, jonka säännellyt markkinat 
voivat hyväksyä, siten, että perusteena on 
rahoitusvälineen likviditeetti, ja 
varmistetaan, että komission vahvistama 
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pienin mahdollinen hinnanmuutos (tick 
size) on voimassa kaikissa 
kauppapaikoissa, joissa kyseinen 
rahoitusväline on kaupankäynnin 
kohteena;

Or. en

Perustelu

Tätä sanamuotoa ehdotetaan, jotta voidaan ottaa huomioon nykyinen markkinatilanne, jossa 
kauppapaikoilla on käytössä tällaisia palkkioita. Kauppapaikoille voidaan määrätä tällaisia 
palkkiorakenteita, mutta niiden on annettava määrätä osuus kunkin sellaisen rahoitusvälineen 
osalta, jolla kauppapaikassa käydään kauppaa. Jäseniä tai osapuolia ei pitäisi velvoittaa 
peruuttamaan toimeksiantoja siksi, että saavutettaisiin toimeksiantojen tietty osuus 
liiketoimista.

Tarkistus 1041
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) määritetään toteuttamattomien 
toimeksiantojen suurin ja pienin 
suhteellisuus osuus liiketoimista, jonka 
säännellyt markkinat voivat hyväksyä, ja 
pienin mahdollinen hinnanmuutos (tick 
size), jota olisi noudatettava;

(c) määritetään suuntaviivat, jotka 
koskevat toteuttamattomien 
toimeksiantojen suurinta suhteellista 
osuutta liiketoimista, jonka säännellyt 
markkinat voivat hyväksyä, ja kaikissa 
kauppapaikoissa noudatettava yksittäisten 
osakkeiden pienin mahdollinen 
hinnanmuutos (tick size), josta
säänneltyjen markkinoiden ja muiden 
kauppapaikkojen olisi sovittava;

Or. en

Perustelu

Pienimmän mahdollisen hinnanmuutoksen on oltava osakekohtainen, eikä sitä voi asettaa 
yhtenä standardina. Tällä alalla on parempi käyttää suuntaviivoja, koska ne voidaan 
räätälöidä kunkin osakkeen mukaan ja niiden täytäntöönpanosta voidaan sopia kaikkien 
kauppapaikkojen kesken.
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Tarkistus 1042
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) määritetään toteuttamattomien 
toimeksiantojen suurin ja pienin
suhteellisuus osuus liiketoimista, jonka 
säännellyt markkinat voivat hyväksyä, ja 
pienin mahdollinen hinnanmuutos (tick 
size), jota olisi noudatettava;

(c) määritetään toteuttamattomien 
toimeksiantojen suurin suhteellisuus osuus 
liiketoimista, jonka säännellyt markkinat 
voivat hyväksyä, ja pienintä mahdollista 
hinnanmuutosta (tick size) kuvaava 
taulukko, jota olisi noudatettava, sekä 
mekanismi, jonka mukaan kukin väline 
otetaan taulukkoon;

Or. en

Tarkistus 1043
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) määritetään toteuttamattomien 
toimeksiantojen suurin ja pienin
suhteellisuus osuus liiketoimista, jonka 
säännellyt markkinat voivat hyväksyä, ja 
pienin mahdollinen hinnanmuutos (tick 
size), jota olisi noudatettava;

(c) määritetään toteuttamattomien 
toimeksiantojen suurin suhteellisuus osuus 
liiketoimista, jonka säännellyt markkinat 
voivat hyväksyä, siten, että perusteena on 
rahoitusvälineen likviditeetti, ja 
varmistetaan, että sen kauppapaikan 
vahvistama pienin mahdollinen 
hinnanmuutos (tick size), jossa väline 
ensimmäisen kerran otettiin 
kaupankäynnin kohteeksi, on voimassa 
kaikissa kauppapaikoissa, joissa kyseinen 
rahoitusväline on kaupankäynnin 
kohteena;

Or. en
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Tarkistus 1044
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) määritetään toteuttamattomien 
toimeksiantojen suurin ja pienin
suhteellisuus osuus liiketoimista, jonka 
säännellyt markkinat voivat hyväksyä, ja 
pienin mahdollinen hinnanmuutos (tick 
size), jota olisi noudatettava;

(c) määritetään toteuttamattomien 
toimeksiantojen suurin suhteellisuus osuus 
liiketoimista, jonka säännellyt markkinat 
voivat hyväksyä;

Or. en

Tarkistus 1045
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) määritetään toteuttamattomien 
toimeksiantojen suurin ja pienin 
suhteellisuus osuus liiketoimista, jonka 
säännellyt markkinat voivat hyväksyä, ja 
pienin mahdollinen hinnanmuutos (tick 
size), jota olisi noudatettava;

(c) määritetään toteuttamattomien 
toimeksiantojen suurin ja pienin 
suhteellisuus osuus liiketoimista, jonka 
säännellyt markkinat voivat hyväksyä, ja 
pienin mahdollinen hinnanmuutos (tick 
size), jota olisi noudatettava, ottaen 
huomioon kyseisen rahoitusvälineen 
myynti- ja ostohinnan keskimääräisen 
eron (spread) ja tavoitteen lisätä 
tarjouskirjan syvyyttä ja rajoittaa 
merkityksetöntä hintojen vaihtelua;

Or. en

Tarkistus 1046
Robert Goebbels, Markus Ferber
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Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) määritetään toteuttamattomien 
toimeksiantojen suurin ja pienin
suhteellisuus osuus liiketoimista, jonka 
säännellyt markkinat voivat hyväksyä, ja 
pienin mahdollinen hinnanmuutos (tick 
size), jota olisi noudatettava;

(c) määritetään toteuttamattomien 
toimeksiantojen suurin suhteellisuus osuus 
liiketoimista, jonka säännellyt markkinat 
voivat hyväksyä, ja pienin mahdollinen 
hinnanmuutos (tick size), jota olisi 
noudatettava;

Or. en

Perustelu

Ei ole taloudellista perustetta määritellä toteuttamattomien toimeksiantojen pienintä 
suhteellista osuutta liiketoimista. (EKP:n ehdotus)

Tarkistus 1047
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) otetaan käyttöön suoraan sähköiseen 
välitykseen liittyvät valvontamenetelmät;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1048
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) otetaan käyttöön suoraan sähköiseen 
välitykseen liittyvät valvontamenetelmät;

(d) otetaan käyttöön välittömään 
markkinoille pääsyyn liittyvät 
valvontamenetelmät;



AM\901766FI.doc 69/170 PE489.466v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 1049
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) otetaan käyttöön suoraan sähköiseen 
välitykseen liittyvät valvontamenetelmät;

(d) määritetään olosuhteet, joissa voisi 
olla aiheellista hidastaa toimeksiantojen 
virtaa;

Or. en

Tarkistus 1050
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) otetaan käyttöön suoraan sähköiseen 
välitykseen liittyvät valvontamenetelmät;

(d) otetaan käyttöön välittömään 
markkinoille pääsyyn liittyvät 
valvontamenetelmät;

Or. en

Tarkistus 1051
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) määritetään selkeästi tilanteet, joissa 
säännellyn markkinan on varmistettava, 
että sijoituspalveluyritykset osallistuvat 
markkinatakausjärjestelmiin;
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Or. en

Perustelu

Tarkistusta olisi tarkasteltava yhdessä Wortmann-Koolin 17 artiklan 3 kohtaan ja 51 artiklan 
1 a alakohtaan (uusi) tekemien tarkistusten kanssa.

Tarkistus 1052
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) varmistetaan, että algoritmista 
kaupankäyntiä valvotaan ja siitä 
raportoidaan tehokkaasti;

Or. en

Tarkistus 1053
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) vahvistetaan muita monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän 
kaupankäyntitapaan liittyviä menettelyjä 
ja järjestelyjä tapauksissa, joissa ei 
sovelleta 1–3 kohdassa tarkoitettua 
valvontaa;

Or. en

Tarkistus 1054
Markus Ferber
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Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) määritetään, milloin säännelty 
markkina on likviditeetiltään merkittävä
[kyseisen rahoitusvälineen osalta];

Or. en

Tarkistus 1055
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) varmistetaan, että 
markkinatakausjärjestelmät ovat 
oikeudenmukaisia ja syrjimättömiä ja 
asetetaan markkinatakausta koskevat 
vähimmäisvaatimukset, joita säännellyn 
markkinan on noudatettava laatiessaan 
markkinatakausjärjestelmiä, sekä 
edellytykset, joiden toteutuessa 
markkinatakausjärjestelmien käytössä 
olemista koskeva vaatimus ei ole 
asianmukainen;

Or. en

Perustelu

Tarkistusta olisi tarkasteltava yhdessä Wortmann-Koolin 17 artiklan 3 kohtaan ja 51 artiklan 
1 a alakohtaan (uusi) tekemien tarkistusten kanssa.

Tarkistus 1056
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – 1 a–1 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […]*.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
tässä kohdassa 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

Tarkistus 1057
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – 1 a–1 b 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.
__________________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
…

Or. en



AM\901766FI.doc 73/170 PE489.466v01-00

FI

Tarkistus 1058
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kaikki kauppapaikassa esitetyt tuotteen 
ostamista tai myymistä koskevat 
tarjoukset ovat sitovia ja että ne on 
toteutettava.

Or. en

Perustelu

Kun tehdään vain sitovia toimeksiantoja, voidaan torjua erityisesti hinnanmuodostusta 
vääristävästä huippunopeasta tietokoneistetusta kaupankäynnistä aiheutuvien peruutettujen 
toimeksiantojen luomaa virtuaalista likviditeettiä.

Tarkistus 1059
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
51 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

51 a artikla
Pienin mahdollinen hinnanmuutos (tick 

size)
1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännelty markkina hyväksyy osakkeiden, 
sijoitustodistusten, pörssilistattujen 
rahastojen, todistusten ja muiden 
vastaavien rahoitusvälineiden pienintä 
mahdollista hinnanmuutosta koskevat 
järjestelmät.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu pienintä 
mahdollista hinnanmuutosta koskeva 
järjestelmä on
a) laskettava siten, että otetaan huomioon 
rahoitusvälineen likviditeettiprofiili ja 
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osto- ja myyntikurssin keskimääräinen 
ero ottaen huomioon, että on suotavaa 
mahdollistaa hintojen kohtuullinen 
vakaus rajoittamatta liiaksi osto- ja 
myyntihinnan eron kaventamista 
entisestään;
b) mukautettava kunkin rahoitusvälineen 
pienintä mahdollista hinnanmuutosta 
asianmukaisesti hintaan nähden sekä 
absoluuttisesti.
3. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joilla 
täsmennetään tiettyjen rahoitusvälineiden 
pienin mahdollinen hinnanmuutos tai 
pienintä mahdollista hinnanmuutosta 
koskeva järjestelmä, jos se on tarpeen 
markkinoiden asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi2 kohdassa tarkoitettujen 
seikkojen mukaisesti.
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

Tarkistus 1060
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 6 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

6. Komissio hyväksyy 94 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä 
toimenpiteitä, joilla

6. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joilla

Or. en

Tarkistus 1061
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 6 kohta – 1 a–1 b 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.
__________________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
…

Or. en

Tarkistus 1062
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on velvoitettava säännellyn 
markkinan ylläpitäjä, joka keskeyttää tai 

Jäsenvaltioiden on velvoitettava säännellyn 
markkinan ylläpitäjä, joka keskeyttää tai 
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lopettaa kaupankäynnin rahoitusvälineellä, 
julkistamaan päätöksensä, ilmoittamaan 
siitä muille samalla rahoitusvälineellä 
kauppa käyville säännellyille markkinoille, 
monenkeskisille kaupankäyntijärjestelmille 
ja organisoiduille 
kaupankäyntijärjestelmille ja toimittamaan 
asiaan liittyvät tiedot toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Toimivaltaisen 
viranomaisen on toimitettava kyseiset 
tiedot muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille.
Jäsenvaltioiden on velvoitettava myös 
muut samalla rahoitusvälineellä kauppaa 
käyvät säännellyt markkinat, 
monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät 
ja organisoidut kaupankäyntijärjestelmät
keskeyttämään tai lopettamaan 
kaupankäynti kyseisellä 
rahoitusvälineellä, jos keskeyttäminen tai 
lopettaminen johtuu siitä, ettei 
liikkeeseenlaskijasta tai rahoitusvälineestä 
ole annettu tietoa, paitsi jos tästä voisi 
aiheutua merkittävää haittaa sijoittajien 
eduille tai markkinoiden asianmukaiselle 
toiminnalle. Jäsenvaltioiden on 
velvoitettava kyseiset muut säännellyt 
markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät ilmoittamaan 
päätöksensä toimivaltaiselle 
viranomaiselleen ja kaikille samalla 
rahoitusvälineellä kauppaa käyville 
säännellyille markkinoille, 
monenkeskisille 
kaupankäyntijärjestelmille ja 
organisoiduille kaupankäyntijärjestelmille 
sekä esittämään perustelut siinä 
tapauksessa, ettei kaupankäyntiä
kyseisellä rahoitusvälineellä päätetty 
keskeyttää tai lopettaa.

lopettaa kaupankäynnin rahoitusvälineellä, 
julkistamaan päätöksensä, ilmoittamaan 
siitä muille samalla rahoitusvälineellä 
kauppa käyville säännellyille markkinoille, 
monenkeskisille kaupankäyntijärjestelmille 
ja organisoiduille 
kaupankäyntijärjestelmille ja toimittamaan 
asiaan liittyvät tiedot toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Toimivaltaisen 
viranomaisen on toimitettava kyseiset 
tiedot muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille. Jos 
keskeyttäminen tai lopettaminen johtuu 
siitä, ettei liikkeeseenlaskijasta tai 
rahoitusvälineestä ole annettu tietoa, 
komission asetuksen (EY) N:o 1287/2006 
2 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun 
rahoitusvälineestä vastaavan 
toimivaltaisen viranomaisen on
edellytettävä, että kyseiset muut säännellyt 
markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät sekä kaikki muut 
samalla rahoitusvälineellä kauppaa 
käyvät kaupankäyntijärjestelmät 
keskeyttävät tai lopettavat välittömästi 
kaupankäynnin kyseisellä 
rahoitusvälineellä.

Or. en

Tarkistus 1063
Sylvie Goulard
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Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on velvoitettava säännellyn 
markkinan ylläpitäjä, joka keskeyttää tai 
lopettaa kaupankäynnin rahoitusvälineellä, 
julkistamaan päätöksensä, ilmoittamaan 
siitä muille samalla rahoitusvälineellä 
kauppa käyville säännellyille markkinoille,
monenkeskisille kaupankäyntijärjestelmille 
ja organisoiduille 
kaupankäyntijärjestelmille ja 
toimittamaan asiaan liittyvät tiedot 
toimivaltaiselle viranomaiselle.
Toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava kyseiset tiedot muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille. Jäsenvaltioiden on 
velvoitettava myös muut samalla 
rahoitusvälineellä kauppaa käyvät 
säännellyt markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät keskeyttämään 
tai lopettamaan kaupankäynti kyseisellä 
rahoitusvälineellä, jos keskeyttäminen tai 
lopettaminen johtuu siitä, ettei 
liikkeeseenlaskijasta tai rahoitusvälineestä 
ole annettu tietoa, paitsi jos tästä voisi 
aiheutua merkittävää haittaa sijoittajien 
eduille tai markkinoiden asianmukaiselle 
toiminnalle. Jäsenvaltioiden on 
velvoitettava kyseiset muut säännellyt 
markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät ilmoittamaan 
päätöksensä toimivaltaiselle 
viranomaiselleen ja kaikille samalla 
rahoitusvälineellä kauppaa käyville 
säännellyille markkinoille, monenkeskisille 
kaupankäyntijärjestelmille ja 
organisoiduille kaupankäyntijärjestelmille
sekä esittämään perustelut siinä 
tapauksessa, ettei kaupankäyntiä kyseisellä 
rahoitusvälineellä päätetty keskeyttää tai 
lopettaa.

Jäsenvaltioiden on velvoitettava säännellyn 
markkinan ylläpitäjä, joka keskeyttää tai 
lopettaa kaupankäynnin rahoitusvälineellä, 
julkistamaan päätöksensä, ilmoittamaan 
siitä muille samalla rahoitusvälineellä 
kauppa käyville säännellyille markkinoille 
ja monenkeskisille 
kaupankäyntijärjestelmille ja toimittamaan 
asiaan liittyvät tiedot toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Toimivaltaisen 
viranomaisen on toimitettava kyseiset 
tiedot muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille.
Jäsenvaltioiden on velvoitettava myös 
muut samalla rahoitusvälineellä kauppaa 
käyvät säännellyt markkinat ja
monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät 
keskeyttämään tai lopettamaan 
kaupankäynti kyseisellä rahoitusvälineellä, 
jos keskeyttäminen tai lopettaminen johtuu 
siitä, ettei liikkeeseenlaskijasta tai 
rahoitusvälineestä ole annettu tietoa, paitsi 
jos tästä voisi aiheutua merkittävää haittaa 
sijoittajien eduille tai markkinoiden 
asianmukaiselle toiminnalle.
Jäsenvaltioiden on velvoitettava kyseiset 
muut säännellyt markkinat ja
monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät 
ilmoittamaan päätöksensä toimivaltaiselle 
viranomaiselleen ja kaikille samalla 
rahoitusvälineellä kauppaa käyville 
säännellyille markkinoille ja
monenkeskisille kaupankäyntijärjestelmille 
sekä esittämään perustelut siinä 
tapauksessa, ettei kaupankäyntiä kyseisellä 
rahoitusvälineellä päätetty keskeyttää tai 
lopettaa.
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Or. en

Tarkistus 1064
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisen viranomaisen, joka vaatii 
kaupankäynnin keskeyttämistä tai 
lopettamista rahoitusvälineellä yhdellä tai 
useammalla säännellyllä markkinalla, 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, on 
välittömästi julkistettava päätöksensä ja 
toimitettava tiedot EAMV:lle ja muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille. Muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava 
keskeyttämään tai lopettamaan 
kaupankäynti rahoitusvälineellä 
säännellyillä markkinoilla,
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä ja 
organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä, joiden 
toimintaa ne valvovat, paitsi jos sijoittajien 
eduille ja sisämarkkinoiden 
asianmukaiselle toiminnalle aiheutuu 
todennäköisesti tästä merkittävää haittaa.

2. Toimivaltaisen viranomaisen, joka vaatii 
kaupankäynnin keskeyttämistä tai 
lopettamista rahoitusvälineellä yhdellä tai 
useammalla säännellyllä markkinalla tai 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, on välittömästi 
julkistettava päätöksensä ja toimitettava 
tiedot EAMV:lle ja muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille. Muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on vaadittava keskeyttämään 
tai lopettamaan kaupankäynti 
rahoitusvälineellä säännellyillä 
markkinoilla ja monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä, joiden 
toimintaa ne valvovat, paitsi jos sijoittajien 
eduille ja sisämarkkinoiden 
asianmukaiselle toiminnalle aiheutuu 
todennäköisesti tästä merkittävää haittaa.

Or. en

Tarkistus 1065
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa luetellaan olosuhteet, 
joista aiheutuu 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua 
merkittävää haittaa sijoittajien eduille ja 
sisämarkkinoiden asianmukaiselle 
toiminnalle, ja määritetään 1 kohdassa 
tarkoitettuun liikkeeseenlaskijaa tai 
rahoitusvälinettä koskevien tietojen 
ilmoittamatta jättämiseen liittyvät 
kysymykset

4. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa 
luetellaan olosuhteet, joista aiheutuu 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettua merkittävää haittaa 
sijoittajien eduille ja sisämarkkinoiden 
asianmukaiselle toiminnalle, ja määritetään 
1 kohdassa tarkoitettuun 
liikkeeseenlaskijaa tai rahoitusvälinettä 
koskevien tietojen ilmoittamatta 
jättämiseen liittyvät kysymykset

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

EAMV kykenee parhaiten arvioimaan tämän teknisen kysymyksen.

Tarkistus 1066
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyn markkinan ylläpitäjä ilmoittaa 
viipymättä muiden säänneltyjen 
markkinoiden, monenkeskisten 

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyn markkinan ylläpitäjä ilmoittaa 
viipymättä muiden säänneltyjen 
markkinoiden, monenkeskisten 
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kaupankäyntijärjestelmien ja organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjille 
yksittäiseen rahoitusvälineeseen liittyvästä

kaupankäyntijärjestelmien ja organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjille sekä 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
yksittäiseen rahoitusvälineeseen liittyvästä

Or. en

Perustelu

Myös toimivaltaiselle viranomaiselle olisi tiedotettava (kuten 53 artiklassa).

Tarkistus 1067
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyn markkinan ylläpitäjä ilmoittaa 
viipymättä muiden säänneltyjen 
markkinoiden, monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjille 
yksittäiseen rahoitusvälineeseen liittyvästä

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyn markkinan ylläpitäjä ilmoittaa 
viipymättä muiden säänneltyjen 
markkinoiden ja monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ylläpitäjille 
yksittäiseen rahoitusvälineeseen liittyvästä

Or. en

Tarkistus 1068
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
arvopaperin yhteydessä säännellyn 
markkinan ylläpitäjä tekee yhteistyötä 
muiden säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
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organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ylläpitäjien kanssa voidakseen huolehtia 
markkinoiden väärinkäyttöä koskevan 
asetuksen 11 artiklassa tarkoitetuista 
velvollisuuksistaan.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuudet markkinoiden väärinkäyttöön ja manipulointiin markkinoiden laajuisten 
strategioiden avulla ovat lisääntyneet markkinoiden pirstaloitumisen vuoksi, joten tällaisten 
markkinoiden valvonnassa on tehtävä yhteistyötä, jotta kyseiset strategiat voidaan havaita.
Pääasiallisella kauppapaikalla on parhaat mahdollisuudet ottaa yleisvastuu, koska se on 
lähinnä liikkeeseenlaskijan tietoja. Säänneltyjä markkinoita on vaadittava tekemään 
yhteistyötä.

Tarkistus 1069
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
rahoitusvälineen yhteydessä säännellyn 
markkinan ylläpitäjä tekee yhteistyötä 
toimivaltaisen viranomaisen, muiden 
säänneltyjen markkinoiden ja 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ylläpitäjien 
kanssa voidakseen huolehtia 
markkinoiden väärinkäyttöä koskevan 
asetuksen 17 a artiklassa tarkoitetuista 
velvollisuuksistaan.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuudet markkinoiden väärinkäyttöön ja manipulointiin markkinoiden laajuisten 
strategioiden avulla ovat lisääntyneet markkinoiden pirstaloitumisen vuoksi, joten 
toimivaltaisten viranomaisten ja tällaisten markkinoiden valvonnasta vastaavien elinten on 
tehtävä yhteistyötä, jotta kyseiset strategiat voidaan havaita. Kaikkia kauppapaikkoja on 
vaadittava tekemään yhteistyötä.
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Tarkistus 1070
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
osakkeen yhteydessä sen säännellyn 
markkinan ylläpitäjä, joka on osakkeen 
pääasiallinen kauppapaikka, tekee 
yhteistyötä sellaisten muiden säänneltyjen 
markkinoiden, monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ylläpitäjien kanssa, jotka ovat osakkeen 
toissijaisia kauppapaikkoja, voidakseen 
huolehtia markkinoiden väärinkäyttöä 
koskevan asetuksen 11 artiklassa 
tarkoitetuista velvollisuuksistaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1071
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV laatii teknisten sääntelystandardien 
luonnoksia, joissa määritetään erityiset 

EAMV laatii teknisten sääntelystandardien 
luonnoksia, joissa määritetään erityiset 
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olosuhteet, jotka edellyttävät 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja.

olosuhteet, jotka edellyttävät 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja, sekä 1 a kohdassa 
tarkoitettua pääasiallisen ja toissijaisen 
kauppapaikan välistä yhteistyötä koskevat 
erityiset vaatimukset ja olosuhteet.

Or. en

Perustelu

EAMV:n olisi laadittava suuntaviivat kauppapaikkojen välistä valvontayhteistyötä koskevia 
täytäntöönpanosääntöjä varten.

Tarkistus 1072
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV laatii teknisten sääntelystandardien 
luonnoksia, joissa määritetään erityiset 
olosuhteet, jotka edellyttävät 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja.

EAMV laatii teknisten sääntelystandardien 
luonnoksia, joissa määritetään erityiset 
olosuhteet, jotka edellyttävät 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja, sekä 1 a kohdassa 
tarkoitettua yhteistyötä koskevat erityiset 
vaatimukset ja olosuhteet.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuudet markkinoiden väärinkäyttöön ja manipulointiin markkinoiden laajuisten 
strategioiden avulla ovat lisääntyneet markkinoiden pirstaloitumisen vuoksi, joten 
toimivaltaisten viranomaisten ja tällaisten markkinoiden valvonnasta vastaavien elinten on 
tehtävä yhteistyötä, jotta kyseiset strategiat voidaan havaita. Toissijaiset markkinat on 
velvoitettava tekemään yhteistyötä. EAMV:lla on parhaat mahdollisuudet laatia näiden 
sääntöjen tarkemmat yksityiskohdat.

Tarkistus 1073
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

EAMV laatii teknisten sääntelystandardien 
luonnoksia, joissa määritetään erityiset 
olosuhteet, jotka edellyttävät 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja.

EAMV laatii teknisten sääntelystandardien 
luonnoksia, joissa määritetään erityiset 
olosuhteet, jotka edellyttävät 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja, sekä 1 a kohdassa 
tarkoitettua yhteistyötä, kustannusten 
jakaminen mukaan luettuna, koskevat 
erityiset vaatimukset ja olosuhteet.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1074
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pääsy säännellylle markkinalle Pääsy säännellylle markkinalle ja 
monenkeskiseen 
kaupankäyntijärjestelmään

Or. en

Tarkistus 1075
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 1 kohta



AM\901766FI.doc 85/170 PE489.466v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
säännelty markkina laatimaan säännellyn 
markkinan jäsenyyttä tai sille pääsyä 
koskevat objektiivisiin perusteisiin 
perustuvat avoimet ja syrjimättömät 
säännöt ja pitämään ne voimassa.

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
säännelty markkina ja monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä laatimaan 
säännellyn markkinan jäsenyyttä tai sille 
pääsyä koskevat objektiivisiin perusteisiin 
perustuvat avoimet ja syrjimättömät 
säännöt ja pitämään ne voimassa.

Or. en

Tarkistus 1076
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) säännellyn markkinan muodosta ja 
hallinnoinnista,

(a) säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän
muodosta ja hallinnoinnista,

Or. en

Tarkistus 1077
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) säännellyllä markkinalla toteutettujen 
liiketoimien selvitystä koskevista 
säännöistä ja menettelyistä.

(e) säännellyllä markkinalla tai 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä toteutettujen 
liiketoimien selvitystä koskevista 
säännöistä ja menettelyistä.

Or. en
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Tarkistus 1078
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Säännellyt markkinat voivat hyväksyä 
jäseniksi tai osapuoliksi 
sijoituspalveluyrityksiä, luottolaitoksia, 
joille on direktiivin 2006/48/EY mukaisesti 
myönnetty toimilupa, ja muita henkilöitä,

3. Säännellyt markkinat ja monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä voivat hyväksyä 
jäseniksi tai osapuoliksi 
sijoituspalveluyrityksiä, luottolaitoksia, 
joille on direktiivin 2006/48/EY mukaisesti 
myönnetty toimilupa, ja muita henkilöitä,

Or. en

Tarkistus 1079
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
jäsenten ja osapuolten tarvitse säännellyllä 
markkinalla toteutettujen liiketoimien 
osalta soveltaa toisiinsa tämän direktiivin 
24, 25, 27 ja 28 artiklassa säädettyjä
velvoitteita. Säännellyn markkinan 
jäsenten tai osapuolten on kuitenkin 
täytettävä 24, 25, 27 ja 28 artiklan 
mukaiset asiakkaisiinsa kohdistuvat 
velvollisuudet silloin, kun ne toteuttavat 
toimeksiantoja asiakkaidensa lukuun 
säännellyllä markkinalla.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
jäsenten ja osapuolten tarvitse säännellyllä 
markkinalla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä toteutettujen 
liiketoimien osalta soveltaa toisiinsa tämän 
direktiivin 24, 25, 27 ja 28 artiklassa 
säädettyjä velvoitteita. Säännellyn 
markkinan jäsenten tai osapuolten on 
kuitenkin täytettävä 24, 25, 27 ja 
28 artiklan mukaiset asiakkaisiinsa 
kohdistuvat velvollisuudet silloin, kun ne 
toteuttavat toimeksiantoja asiakkaidensa 
lukuun säännellyllä markkinalla.

Or. en
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Tarkistus 1080
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyn markkinan jäsenyyttä tai sille 
pääsyä koskevissa säännöissä annetaan 
sijoituspalveluyrityksille ja luottolaitoksille 
mahdollisuus osallistua markkinalle 
suoraan tai etäkauppaa käymällä.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyn markkinan tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän jäsenyyttä tai 
sille pääsyä koskevissa säännöissä 
annetaan sijoituspalveluyrityksille ja 
luottolaitoksille mahdollisuus osallistua 
markkinalle suoraan tai etäkauppaa 
käymällä.

Or. en

Tarkistus 1081
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilman oikeudellisia tai 
hallinnollisia lisävaatimuksia annettava 
toisiin jäsenvaltioihin sijoittautuneille 
säännellyille markkinoille mahdollisuus 
toteuttaa omalla alueellaan tarvittavia 
järjestelyjä, joilla helpotetaan jäsenvaltion 
alueelle sijoittautuneiden etäkäyttäjien ja 
markkinoiden etätoimijoiden 
kaupankäyntiä ja pääsyä kyseisille 
markkinoille.

Jäsenvaltioiden on ilman oikeudellisia tai 
hallinnollisia lisävaatimuksia annettava 
toisiin jäsenvaltioihin sijoittautuneille 
säännellyille markkinoille tai 
monenkeskiselle 
kaupankäyntijärjestelmälle mahdollisuus 
toteuttaa omalla alueellaan tarvittavia 
järjestelyjä, joilla helpotetaan jäsenvaltion 
alueelle sijoittautuneiden etäkäyttäjien ja 
markkinoiden etätoimijoiden 
kaupankäyntiä ja pääsyä kyseisille 
markkinoille.

Or. en
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Tarkistus 1082
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Säännellyn markkinan on ilmoitettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle 
viranomaiselle jäsenvaltio, jossa se aikoo 
ottaa tällaiset järjestelyt käyttöön.
Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on toimitettava kuukauden 
kuluessa tieto tästä jäsenvaltiolle, jossa 
säännelty markkina aikoo ottaa tällaiset 
järjestelyt käyttöön. EAMV voi pyytää 
saada tutustua näihin tietoihin asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 35 artiklassa 
säädettyä menettelyä noudattaen ja siinä 
asetettujen edellytysten mukaisesti.

Säännellyn markkinan tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän on ilmoitettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle 
viranomaiselle jäsenvaltio, jossa se aikoo 
ottaa tällaiset järjestelyt käyttöön.
Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on toimitettava kuukauden 
kuluessa tieto tästä jäsenvaltiolle, jossa 
säännelty markkina tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä aikoo ottaa 
tällaiset järjestelyt käyttöön. EAMV voi 
pyytää saada tutustua näihin tietoihin 
asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 35 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen ja siinä asetettujen 
edellytysten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1083
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Säännellyn markkinan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä ja kohtuullisessa 
ajassa toimitettava tiedot kyseiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneiden säännellyn 
markkinan jäsenten tai osapuolten 
henkilöllisyydestä.

Säännellyn markkinan tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän kotijäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä ja kohtuullisessa 
ajassa toimitettava tiedot kyseiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneiden säännellyn 
markkinan tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän jäsenten tai 
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osapuolten henkilöllisyydestä.

Or. en

Tarkistus 1084
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
55 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
säännellyn markkinan ylläpitäjä 
toimittamaan säännellyn markkinan 
toimivaltaisille viranomaisille 
säännöllisesti luettelo säännellyn 
markkinan jäsenistä ja osapuolista.

7. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
säännellyn markkinan tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjä 
toimittamaan säännellyn markkinan 
toimivaltaisille viranomaisille 
säännöllisesti luettelo säännellyn 
markkinan tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän jäsenistä ja 
osapuolista.

Or. en

Tarkistus 1085
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Säännellyn markkinan sääntöjen ja muiden 
oikeudellisten velvollisuuksien 
noudattamisen valvonta

Säännellyn markkinan ja monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän sääntöjen ja 
muiden oikeudellisten velvollisuuksien 
noudattamisen valvonta

Or. en
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Tarkistus 1086
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyt markkinat toteuttavat ja 
ylläpitävät toimivia järjestelyjä ja 
menettelyjä valvoakseen säännöllisesti, että 
näiden markkinoiden jäsenet ja osapuolet 
noudattavat niiden sääntöjä. Säänneltyjen 
markkinoiden on valvottava jäsentensä tai 
osapuoltensa näiden markkinoiden 
järjestelmiä käyttäen toteuttamia 
liiketoimia ja toimeksiantoja, jotta voidaan 
havaita kyseisten markkinoiden sääntöjen 
rikkomiset, tavanomaisesta poikkeava 
kaupankäynti tai toiminta, johon voi liittyä 
markkinoiden väärinkäyttöä.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyt markkinat tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä toteuttavat ja 
ylläpitävät toimivia järjestelyjä ja 
menettelyjä valvoakseen säännöllisesti, että 
näiden markkinoiden jäsenet ja osapuolet 
noudattavat niiden sääntöjä. Säänneltyjen 
markkinoiden tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän on valvottava 
jäsentensä tai osapuoltensa näiden 
markkinoiden järjestelmiä käyttäen 
toteuttamia liiketoimia ja toimeksiantoja, 
jotta voidaan havaita kyseisten 
markkinoiden sääntöjen rikkomiset, 
tavanomaisesta poikkeava kaupankäynti tai 
toiminta, johon voi liittyä markkinoiden 
väärinkäyttöä.

Or. en

Tarkistus 1087
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
säänneltyjen markkinoiden ylläpitäjät 
ilmoittamaan toimivaltaiselle 
viranomaiselle järjestelmän sääntöjen 
merkittävästä rikkomisesta tai 
tavanomaisesta poikkeavasta 
kaupankäynnistä tai toiminnasta, johon voi 
liittyä markkinoiden väärinkäyttöä.

2. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
säänneltyjen markkinoiden tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän
ylläpitäjät ilmoittamaan toimivaltaiselle 
viranomaiselle järjestelmän sääntöjen 
merkittävästä rikkomisesta tai 
tavanomaisesta poikkeavasta 
kaupankäynnistä tai toiminnasta, johon voi 
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Jäsenvaltioiden on lisäksi velvoitettava 
säännellyn markkinan ylläpitäjä 
toimittamaan asiaa koskevat tiedot 
viipymättä väärinkäyttöä kyseisellä 
säännellyllä markkinalla koskevan 
tutkinnan ja syytetoimien osalta 
toimivaltaiselle viranomaiselle sekä 
avustamaan sitä kaikin tavoin säännellyn 
markkinan järjestelmissä esiintyvän tai 
niiden kautta tapahtuvan markkinoiden 
väärinkäytön tutkinnassa ja syytetoimissa.

liittyä markkinoiden väärinkäyttöä.
Jäsenvaltioiden on lisäksi velvoitettava 
säännellyn markkinan tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjä 
toimittamaan asiaa koskevat tiedot 
viipymättä väärinkäyttöä kyseisellä 
säännellyllä markkinalla tai 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä koskevan 
tutkinnan ja syytetoimien osalta 
toimivaltaiselle viranomaiselle sekä 
avustamaan sitä kaikin tavoin säännellyn 
markkinan järjestelmissä tai 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä esiintyvän tai 
niiden kautta tapahtuvan markkinoiden 
väärinkäytön tutkinnassa ja syytetoimissa.

Or. en

Tarkistus 1088
Sylvie Goulard

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

Komission teksti Tarkistus

Jos säännelty markkina tai 
monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä 
ottaa kaupankäynnin kohteeksi 
rahoitusvälineen, joka on ensin otettu 
kaupankäynnin kohteeksi toisen 
jäsenvaltion säännellyllä markkinalla, ja 
tästä toiminnasta on tullut merkittävää 
kyseisen rahoitusvälineen 
kaupankäyntitoiminnan kannalta, 
kyseisen säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
käyttöön oikeasuhteisia mutta tehokkaita 
yhteistyöjärjestelyjä sen säännellyn 
markkinan toimivaltaisen viranomaisen 
kanssa, jolla rahoitusväline ensin otettiin 
kaupankäynnin kohteeksi.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella koordinoidaan monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien ja säänneltyjen 
markkinoiden rajatylittävää valvontaa.

Tarkistus 1089
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarpeettoman päällekkäisen valvonnan 
ehkäisemiseksi toimivaltainen 
viranomainen ottaa huomioon 
selvitysjärjestelmien valvojina toimivien 
kansallisten keskuspankkien tai muiden 
kyseisten järjestelmien suhteen 
toimivaltaisten valvontaviranomaisten jo 
suorittaman selvitysjärjestelmän 
valvonnan.

Tarpeettoman päällekkäisen valvonnan 
ehkäisemiseksi toimivaltainen 
viranomainen ottaa huomioon 
selvitysjärjestelmien valvojina toimivien 
asianomaisten keskuspankkien tai muiden 
kyseisten järjestelmien suhteen 
toimivaltaisten valvontaviranomaisten jo 
suorittaman selvitysjärjestelmän 
valvonnan.

Or. en

Perustelu

Selvitysjärjestelmien valvojana toimiva keskuspankki voi olla myös EKP eikä vain kansallinen 
keskuspankki.

Tarkistus 1090
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko 4

Komission teksti Tarkistus

POSITIOLIMIITIT JA RAPORTOINTI POSITIOIDEN HOITO JA 
RAPORTOINTI
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Or. en

Perustelu

Kauppapaikoilla on oltava käytössä erilaisia hoitovälineitä ja -järjestelyjä. Positiolimiitit 
ovat yksi tällainen väline, mutta kauppapaikan olisi myös voitava hyödyntää vaihtoehtoisia, 
yhtä tehokkaita järjestelyjä kuten positioiden hoitoa.

Tarkistus 1091
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Artikla poistetaan.

Or. de

Perustelu

Eine undifferenzierte Verpflichtung der Marktbetreiber auf das Setzen von Obergrenzen oder 
alternativen Regelungen mit gleichwertiger Wirkung ist nicht gerechtfertigt und würde das 
Risikomanagement nicht-finanzieller Unternehmen gravierend beeinträchtigen.
Absicherungsderivate stellen anerkanntermaßen keine Gefahr für die Stabilität der 
Finanzmärkte dar. Darüber hinaus haben die Marktbetreiber schon jetzt die Möglichkeit, 
fallweise Obergrenzen einzuführen, um einen funktionsfähigen Handel zu gewährleisten. Die 
verpflichtende Vorschrift würde den Handlungsspielraum und die Flexibilität der 
Handelsbetreiber unnötig beeinträchtigen, auf bestimmte Marktsituationen adäquat reagieren 
zu können.

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

Tarkistus 1092
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Positiolimiitit Positioiden hoito positiolimiitit mukaan 
luettuina
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Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1093
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Positiolimiitit Positioiden hoito

Or. en

Tarkistus 1094
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Positiolimiitit Positionhoitovaltuudet

Or. en

Tarkistus 1095
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
Wolf Klinz
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Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat sekä monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmen
ylläpitäjät, jotka ottavat kaupankäynnin 
kohteeksi hyödykejohdannaisia tai käyvät 
niillä kauppaa, soveltavat limiittejä 
sopimusten määrään, jotka yksittäiset 
markkinoiden jäsenet tai osapuolet voivat 
tehdä tietyn ajan kuluessa, tai 
vaikutuksiltaan vastaavia vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, kuten positioiden hallintaa 
automaattisten tarkistuskynnysten avulla, 
jotta voidaan

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat sekä monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien
ylläpitäjät, jotka ottavat kaupankäynnin 
kohteeksi hyödykejohdannaisia tai käyvät 
niillä kauppaa, soveltavat limiittejä 
hyödykejohdannaisen avoimiin 
positioihin, jotka yksittäiset markkinoiden 
jäsenet tai osapuolet voivat pitää 
hallussaan, tai vaikutuksiltaan vastaavia 
vaihtoehtoisia positioiden hoitojärjestelyjä, 
kuten avoimien positioiden realisoinnin 
tai siirtojen tilauksia, kaupankäynnin 
keskeyttämistä, toimitusehtojen 
muuttamista, kaupankäynnin 
peruuttamista ja toimitusaikeiden 
pyytämistä, jotta voidaan

Or. en

Perustelu

MiFID II -direktiivissä ehdotetaan toimivaltaisille viranomaisille valtuuksia määrätä 
positiolimiittejä sekä joitakin kauppapaikkojen toteuttamia toimenpiteitä. Näiden 
toimenpiteiden olisi oltava täydentäviä. Kynnysarvo ei saisi viitata henkilölle sallittujen 
sopimusten määrään. Kynnysarvon olisi viitattava avoimiin positioihin (sekä 59 artiklassa 
että 72 artiklan 1 kohdan g alakohdassa). Automaattiset kynnysarvot voivat haitata avoimien 
kauppapaikkojen likviditeettiä ja ohjata OTC-kauppaa.

Tarkistus 1096
Kay Swinburne

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat sekä monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat sekä monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
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organisoitujen kaupankäyntijärjestelmen 
ylläpitäjät, jotka ottavat kaupankäynnin 
kohteeksi hyödykejohdannaisia tai käyvät 
niillä kauppaa, soveltavat limiittejä 
sopimusten määrään, jotka yksittäiset 
markkinoiden jäsenet tai osapuolet voivat 
tehdä tietyn ajan kuluessa, tai 
vaikutuksiltaan vastaavia vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, kuten positioiden hallintaa 
automaattisten tarkistuskynnysten avulla, 
jotta voidaan

kaupankäyntijärjestelmät, jotka ottavat 
kaupankäynnin kohteeksi 
hyödykejohdannaisia tai käyvät niillä 
kauppaa, soveltavat limiittejä avoimien 
positioiden määrään, jotka yksittäiset 
markkinoiden jäsenet tai osapuolet voivat
pitää hallussaan sopimuksen päättyessä, 
tai vaikutuksiltaan vastaavia vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, kuten positioiden hallintaa 
automaattisten tarkistuskynnysten avulla, 
jotta voidaan

Or. en

Tarkistus 1097
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat sekä 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmen 
ylläpitäjät, jotka ottavat kaupankäynnin 
kohteeksi hyödykejohdannaisia tai käyvät 
niillä kauppaa, soveltavat limiittejä 
sopimusten määrään, jotka yksittäiset 
markkinoiden jäsenet tai osapuolet voivat 
tehdä tietyn ajan kuluessa, tai 
vaikutuksiltaan vastaavia vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, kuten positioiden hallintaa 
automaattisten tarkistuskynnysten avulla, 
jotta voidaan

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset soveltavat 
säänneltyihin markkinoihin sekä 
monenkeskiseen 
kaupankäyntijärjestelmään, jotka ottavat 
kaupankäynnin kohteeksi 
hyödykejohdannaisia tai käyvät niillä 
kauppaa, limiittejä sopimusten määrään, 
jotka yksittäiset markkinoiden jäsenet tai 
osapuolet tai markkinoiden jäsenten tai 
osapuolten luokat voivat tehdä tietyn ajan 
kuluessa, jotta voidaan

Or. en

Perustelu

Yksittäisiä markkinoiden osapuolia koskevilla limiiteillä voidaan tehokkaasti estää 
markkinoiden väärinkäyttöä ja manipulointia. Tarvitaan kuitenkin myös puhdasta keinottelua 
(muissa kuin suojautumistarkoituksissa) tai alaluokkia kuten hyödykeindeksirahastoja 
koskevia limiittejä, jotta estetään hintojen vääristyminen perustasolta ja paheneva heilahtelu.
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Tarkistus 1098
Sari Essayah

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat sekä monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmen
ylläpitäjät, jotka ottavat kaupankäynnin 
kohteeksi hyödykejohdannaisia tai käyvät 
niillä kauppaa, soveltavat limiittejä 
sopimusten määrään, jotka yksittäiset 
markkinoiden jäsenet tai osapuolet voivat 
tehdä tietyn ajan kuluessa, tai 
vaikutuksiltaan vastaavia vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, kuten positioiden hallintaa 
automaattisten tarkistuskynnysten avulla, 
jotta voidaan

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat sekä monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien
ylläpitäjät, jotka ottavat kaupankäynnin 
kohteeksi hyödykejohdannaisia tai käyvät 
niillä kauppaa, lukuun ottamatta 
finanssialan ulkopuolisia jäseniä tai 
osapuolia, jotka suojaavat omien 
ryhmiensä tuotantoa, soveltavat limiittejä 
sopimusten määrään, jotka yksittäiset 
markkinoiden jäsenet tai osapuolet voivat 
tehdä tietyn ajan kuluessa, tai 
vaikutuksiltaan vastaavia vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, kuten positioiden hallintaa 
automaattisten tarkistuskynnysten avulla, 
jotta voidaan

Or. en

Tarkistus 1099
Markus Ferber

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat sekä monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmen 
ylläpitäjät, jotka ottavat kaupankäynnin 
kohteeksi hyödykejohdannaisia tai käyvät 
niillä kauppaa, soveltavat limiittejä 
sopimusten määrään, jotka yksittäiset 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät, jotka ottavat 
kaupankäynnin kohteeksi 
hyödykejohdannaisia tai käyvät niillä 
kauppaa, tarkastavat positioita, jotta 
voidaan
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markkinoiden jäsenet tai osapuolet voivat 
tehdä tietyn ajan kuluessa, tai 
vaikutuksiltaan vastaavia vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, kuten positioiden hallintaa 
automaattisten tarkistuskynnysten avulla, 
jotta voidaan

Or. de

Tarkistus 1100
Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat sekä monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmen
ylläpitäjät, jotka ottavat kaupankäynnin 
kohteeksi hyödykejohdannaisia tai käyvät 
niillä kauppaa, soveltavat limiittejä 
sopimusten määrään, jotka yksittäiset 
markkinoiden jäsenet tai osapuolet voivat 
tehdä tietyn ajan kuluessa, tai 
vaikutuksiltaan vastaavia vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, kuten positioiden hallintaa 
automaattisten tarkistuskynnysten avulla, 
jotta voidaan

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyt markkinat sekä monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien
ylläpitäjät, jotka ottavat kaupankäynnin 
kohteeksi hyödykejohdannaisia tai käyvät 
niillä kauppaa, limiittejä sopimusten 
määrään, jotka yksittäiset markkinoiden 
jäsenet tai osapuolet tai markkinoiden 
jäsenten tai osapuolten luokat voivat 
tehdä tietyn ajan kuluessa, jotta voidaan

Or. en

Perustelu

Markkinoiden osapuolten luokkia sekä yksittäisiä markkinoiden osapuolia koskevat limiitit 
ovat tarpeen, jotta estetään hinnanmuodostuksen vääristyminen 
hyödykejohdannaismarkkinoilla.

Tarkistus 1101
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat sekä monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmen
ylläpitäjät, jotka ottavat kaupankäynnin 
kohteeksi hyödykejohdannaisia tai käyvät 
niillä kauppaa, soveltavat limiittejä 
sopimusten määrään, jotka yksittäiset 
markkinoiden jäsenet tai osapuolet voivat 
tehdä tietyn ajan kuluessa, tai 
vaikutuksiltaan vastaavia vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, kuten positioiden hallintaa 
automaattisten tarkistuskynnysten avulla, 
jotta voidaan

Jäsenvaltioiden on varmistettava tiiviissä 
yhteistyössä EAMV:n kanssa, että 
toimivaltaiset viranomaiset soveltavat 
säänneltyihin markkinoihin sekä
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien ylläpitäjiin, 
jotka ottavat kaupankäynnin kohteeksi 
hyödykejohdannaisia tai käyvät niillä 
kauppaa, sekä OTC-välittäjiin etu- ja 
jälkikäteen limiittejä sellaisten sopimusten 
määrään sekä sellaisten sopimusten 
markkina- ja nimellisarvoon, jotka yksi tai 
useampi henkilö tai eri sijoittajaluokat
voivat tehdä tietyn ajan kuluessa, sekä
vaihtoehtoisia lisäjärjestelyjä tällaisten 
limiittien täydentämiseksi, kuten 
positioiden hallintaa automaattisten 
tarkistuskynnysten avulla, jotta voidaan

Or. en

Tarkistus 1102
Gunnar Hökmark

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat sekä monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmen
ylläpitäjät, jotka ottavat kaupankäynnin 
kohteeksi hyödykejohdannaisia tai käyvät 
niillä kauppaa, soveltavat limiittejä 
sopimusten määrään, jotka yksittäiset 
markkinoiden jäsenet tai osapuolet voivat 
tehdä tietyn ajan kuluessa, tai 
vaikutuksiltaan vastaavia vaihtoehtoisia 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat sekä monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien
ylläpitäjät, jotka ottavat kaupankäynnin 
kohteeksi hyödykejohdannaisia tai käyvät 
niillä kauppaa, soveltavat 
positionhallintavaltuuksia automaattisten 
tarkistuskynnysten avulla siten, että 
näihin valtuuksiin saattaa sisältyä 
positiolimiittejä, jotka koskevat sellaisen



PE489.466v01-00 100/170 AM\901766FI.doc

FI

järjestelyjä, kuten positioiden hallintaa 
automaattisten tarkistuskynnysten avulla, 
jotta voidaan

position kokoa, jonka yksittäiset 
markkinoiden jäsenet tai osapuolet voivat 
pitää hallussaan yksinomaan kyseisen 
hyödykejohdannaisen toimituskuukauden 
aikana, tai vaikutuksiltaan vastaavia 
vaihtoehtoisia järjestelyjä, jotta voidaan

Or. en

Tarkistus 1103
Gay Mitchell

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat sekä monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmen
ylläpitäjät, jotka ottavat kaupankäynnin 
kohteeksi hyödykejohdannaisia tai käyvät 
niillä kauppaa, soveltavat limiittejä 
sopimusten määrään, jotka yksittäiset 
markkinoiden jäsenet tai osapuolet voivat 
tehdä tietyn ajan kuluessa, tai 
vaikutuksiltaan vastaavia vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, kuten positioiden hallintaa 
automaattisten tarkistuskynnysten avulla, 
jotta voidaan

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat sekä monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien
ylläpitäjät, jotka ottavat kaupankäynnin 
kohteeksi hyödykejohdannaisia tai käyvät 
niillä kauppaa, soveltavat limiittejä jäljellä 
oleviin positioihin, joita yksittäiset 
markkinoiden jäsenet tai osapuolet voivat 
pitää hallussaan tietyn ajan kuluessa, tai 
vaikutuksiltaan vastaavia vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, kuten positioiden hallintaa 
automaattisten tarkistuskynnysten avulla, 
jotta voidaan

Or. en

Tarkistus 1104
Sylvie Goulard

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat sekä monenkeskisten 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat sekä monenkeskisten 
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kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmen
ylläpitäjät, jotka ottavat kaupankäynnin 
kohteeksi hyödykejohdannaisia tai käyvät 
niillä kauppaa, soveltavat limiittejä 
sopimusten määrään, jotka yksittäiset 
markkinoiden jäsenet tai osapuolet voivat 
tehdä tietyn ajan kuluessa, tai 
vaikutuksiltaan vastaavia vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, kuten positioiden hallintaa 
automaattisten tarkistuskynnysten avulla, 
jotta voidaan

kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien
ylläpitäjät, jotka ottavat kaupankäynnin 
kohteeksi hyödykejohdannaisia tai käyvät 
niillä kauppaa, soveltavat limiittejä 
sopimusten määrään, jotka yksittäiset 
henkilöt voivat tehdä tietyn ajan kuluessa, 
tai vaikutuksiltaan vastaavia vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, kuten positioiden hallintaa 
automaattisten tarkistuskynnysten avulla, 
jotta voidaan

Or. en

Tarkistus 1105
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tukea likviditeettiä; (a) tukea likviditeettiä, jota tarvitaan 
kyseiseen hyödykkeeseen liittyvään 
liiketoimintaan suoraan ja objektiivisesti 
sidoksissa olevilta riskeiltä 
suojautumiseen;

Or. en

Tarkistus 1106
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tukea likviditeettiä; (a) varmistaa riittävä markkinoita tukeva 
likviditeetti, joka on tarpeen vilpittömässä 
tarkoituksessa tehtyä suojautumista 
koskevia transaktioita varten ja hintojen 
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heilahtelun vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 1107
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tukea asianmukaista hinnoittelua ja 
selvitysedellytyksiä.

(c) varmistaa, etteivät taustalla 
vaikuttavien markkinoiden 
hinnanmuodostus tai selvitysedellytykset 
häiriinny;

Or. en

Perustelu

Hyödykemarkkinoiden sääntelyllä on pyrittävä ensisijaisesti siihen, että reaalitalouden 
tuottajat ja kuluttajat voivat suojautua asianmukaisesti toimivilla markkinoilla hintoja 
vastaan, koska hintataso ja hintojen heilahtelu vaikuttavat perustavanlaatuisesti sekä 
tarjontaan että kysyntään rahoitusalan keinottelusta johtuvia korkoheilahteluja enemmän.

Tarkistus 1108
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) varmistaa fyysisten markkinoiden 
hinnanmuodostus;

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että hyödykejohdannaismarkkinoilla on riittävästi likviditeettiä, jonka avulla 
kaupalliset toimijat voivat suojautua kyseiseen hyödykkeeseen liittyviltä riskeiltä, mutta 
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monien näistä markkinoista ongelmana on tätä huomattavasti suurempi pääoma, mikä voi 
vääristää hintoja perustasolta, haitata hinnanmuodostusta ja vaikuttaa merkittävällä tavalla 
kuluttajiin ja yrityksiin unionissa ja koko maailmassa. Pääoman määrät ovat kasvaneet 
dramaattisesti alle kymmenessä vuodessa.

Tarkistus 1109
Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) suojella kyseisen hyödykkeen 
hinnanmuodostusta;

Or. en

Perustelu

Markkinoiden osapuolten luokkia sekä yksittäisiä markkinoiden osapuolia koskevat limiitit 
ovat tarpeen, jotta estetään hinnanmuodostuksen vääristyminen 
hyödykejohdannaismarkkinoilla.

Tarkistus 1110
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) estää, vähentää tai poistaa liiallinen 
keinottelu ja hintojen heilahtelu.

Or. en

Tarkistus 1111
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c b) estää markkinoita vääristävien 
positioiden muodostuminen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että hyödykejohdannaismarkkinoilla on riittävästi likviditeettiä, jonka avulla 
kaupalliset toimijat voivat suojautua kyseiseen hyödykkeeseen liittyviltä riskeiltä, mutta 
monien näistä markkinoista ongelmana on tätä huomattavasti suurempi pääoma, mikä voi 
vääristää hintoja perustasolta, haitata hinnanmuodostusta ja vaikuttaa merkittävällä tavalla 
kuluttajiin ja yrityksiin unionissa ja koko maailmassa. Pääoman määrät ovat kasvaneet 
dramaattisesti alle kymmenessä vuodessa.

Tarkistus 1112
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) estää, lieventää tai poistaa liiallinen 
keinottelu ja kyseisen hyödykkeen hinnan 
heilahtelu.

Or. en

Tarkistus 1113
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
Wolf Klinz

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

Komission teksti Tarkistus

Laskettaessa ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuja avoimia positioita kaupalliset 
yritykset eivät ota huomioon yrityksen 
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tekemiä sopimuksia, joiden voidaan 
objektiivisesti katsoa vähentävän yrityksen 
liiketoimintaan suoraan liittyviä riskejä.

Or. en

Perustelu

Laskelmaan ei pidä sisällyttää sopimuksia, jotka kaupalliset yritykset tekevät 
suojautumistarkoituksissa. "Kaupallisista yrityksistä" on lisätietoa 60 artiklan 3 kohdan 
d alakohdassa. Tämä on verrattavissa Euroopan markkinarakenneasetuksen 7 artiklan 
3 kohtaan.

Tarkistus 1114
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Limiittien tai järjestelyjen on oltava 
avoimia ja syrjimättömiä, ja niissä on 
täsmennettävä henkilöt, joihin niitä 
sovelletaan, ja mahdolliset poikkeukset 
sekä otettava huomioon 
markkinaosapuolten luonne ja koostumus 
ja se, miten ne käyttävät kaupankäynnin 
kohteeksi otettuja sopimuksia. Niissä on 
määritettävä selkeät määrälliset 
kynnykset, kuten henkilöiden tekemien 
sopimusten sallittu enimmäismäärä, 
ottaen huomioon kyseisten 
hyödykemarkkinoiden ominaispiirteet, 
kuten tuotanto- ja kulutusmallit sekä 
kuljetus markkinoille.

Limiittien tai järjestelyjen on oltava 
avoimia ja syrjimättömiä, ja niissä on 
täsmennettävä henkilöt, joihin niitä 
sovelletaan, ja mahdolliset poikkeukset 
sekä otettava huomioon 
markkinaosapuolten luonne ja koostumus 
ja se, miten ne käyttävät kaupankäynnin 
kohteeksi otettuja sopimuksia, sekä 
kyseisten hyödykemarkkinoiden 
ominaispiirteet, kuten tuotanto- ja 
kulutusmallit sekä kuljetus markkinoille.

Or. en

Perustelu

Kynnysarvo ei saisi viitata henkilölle sallittujen sopimusten määrään. Markkinarakenteesta 
riippuen automaattiset kynnysarvot voivat haitata kauppapaikkojen likviditeettiä. Jos 
hyödykejohdannaisiin sovelletaan kynnysarvoa, sen olisi viitattava avoimiin positioihin (sekä 
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59 artiklassa että 72 artiklan 1 kohdan g alakohdassa). Vertaa 60 artiklan 1 kohdan toinen 
alakohta: "avoimet positiot". Vertaa selvityskynnysarvon laskentaan Euroopan 
markkinarakenneasetuksen 7 artiklassa.

Tarkistus 1115
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Limiittien tai järjestelyjen on oltava 
avoimia ja syrjimättömiä, ja niissä on 
täsmennettävä henkilöt, joihin niitä 
sovelletaan, ja mahdolliset poikkeukset 
sekä otettava huomioon 
markkinaosapuolten luonne ja koostumus 
ja se, miten ne käyttävät kaupankäynnin 
kohteeksi otettuja sopimuksia. Niissä on 
määritettävä selkeät määrälliset kynnykset, 
kuten henkilöiden tekemien sopimusten 
sallittu enimmäismäärä, ottaen huomioon 
kyseisten hyödykemarkkinoiden 
ominaispiirteet, kuten tuotanto- ja 
kulutusmallit sekä kuljetus markkinoille.

Limiittien tai järjestelyjen on oltava 
avoimia ja syrjimättömiä, ja niissä on 
täsmennettävä henkilöt, joihin niitä 
sovelletaan, ja mahdolliset poikkeukset 
sekä otettava huomioon 
markkinaosapuolten luonne ja koostumus 
ja se, miten ne käyttävät kaupankäynnin 
kohteeksi otettuja sopimuksia. Niissä on 
määritettävä selkeät määrälliset kynnykset, 
kuten avoimien positioiden määrä, jonka 
henkilöt voivat enintään pitää hallussaan 
sopimuksen päättyessä, ottaen huomioon 
kyseisten hyödykemarkkinoiden 
ominaispiirteet, kuten tuotanto- ja 
kulutusmallit sekä kuljetus markkinoille.

Or. en

Tarkistus 1116
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Limiittien tai järjestelyjen on oltava 
avoimia ja syrjimättömiä, ja niissä on 
täsmennettävä henkilöt, joihin niitä 
sovelletaan, ja mahdolliset poikkeukset 
sekä otettava huomioon 
markkinaosapuolten luonne ja koostumus 

Limiittien on oltava avoimia ja 
syrjimättömiä, ja niissä on täsmennettävä 
henkilöt, joihin niitä sovelletaan, ja 
mahdolliset poikkeukset sekä otettava 
huomioon markkinaosapuolten luonne ja 
koostumus ja se, miten ne käyttävät 
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ja se, miten ne käyttävät kaupankäynnin 
kohteeksi otettuja sopimuksia. Niissä on 
määritettävä selkeät määrälliset kynnykset, 
kuten henkilöiden tekemien sopimusten 
sallittu enimmäismäärä, ottaen huomioon 
kyseisten hyödykemarkkinoiden 
ominaispiirteet, kuten tuotanto- ja 
kulutusmallit sekä kuljetus markkinoille.

kaupankäynnin kohteeksi otettuja 
sopimuksia. Niissä on erityisesti erotettava 
toisistaan positiot, jotka objektiivisesti 
vähentävät hyödykettä koskevaan 
liiketoimintaan välittömästi liittyviä 
riskejä, ja muut positiot.

Niissä on määritettävä selkeät määrälliset 
kynnykset, kuten henkilöiden tekemien 
sopimusten sallittu enimmäismäärä, ottaen 
huomioon kyseisten hyödykemarkkinoiden 
ominaispiirteet, kuten tuotanto- ja 
kulutusmallit sekä kuljetus markkinoille.
Niitä sovelletaan sekä nettoarvon 
tilityksellä että kohde-etuus luovuttaen 
toteutettuihin sopimuksiin sekä spot-
kuukausiin, yksittäisiin kuukausiin ja 
kaikkiin toimituskuukausiin.

Or. en

Tarkistus 1117
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Limiittien tai järjestelyjen on oltava 
avoimia ja syrjimättömiä, ja niissä on 
täsmennettävä henkilöt, joihin niitä 
sovelletaan, ja mahdolliset poikkeukset 
sekä otettava huomioon 
markkinaosapuolten luonne ja koostumus 
ja se, miten ne käyttävät kaupankäynnin 
kohteeksi otettuja sopimuksia. Niissä on 
määritettävä selkeät määrälliset kynnykset, 
kuten henkilöiden tekemien sopimusten
sallittu enimmäismäärä, ottaen huomioon 
kyseisten hyödykemarkkinoiden 
ominaispiirteet, kuten tuotanto- ja 
kulutusmallit sekä kuljetus markkinoille.

Positiotarkastusten on oltava avoimia ja 
syrjimättömiä, ja niissä on täsmennettävä 
henkilöt, joihin niitä sovelletaan, ja 
mahdolliset poikkeukset, erityisesti 
hyödykejohdannaisten ollessa kyseessä, 
jotka vähentävät objektiivisesti 
mitattavissa olevia riskejä, sekä otettava 
huomioon markkinaosapuolten luonne ja 
koostumus ja se, miten ne käyttävät 
kaupankäynnin kohteeksi otettuja 
sopimuksia. Niissä on määritettävä selkeät 
määrälliset kynnykset, kuten henkilöiden 
nettopositioiden sallittu enimmäismäärä, 
ottaen huomioon kyseisten 
hyödykemarkkinoiden ominaispiirteet, 
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kuten tuotanto- ja kulutusmallit sekä 
kuljetus markkinoille.

Or. de

Tarkistus 1118
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Limiittien tai järjestelyjen on oltava 
avoimia ja syrjimättömiä, ja niissä on 
täsmennettävä henkilöt, joihin niitä 
sovelletaan, ja mahdolliset poikkeukset 
sekä otettava huomioon 
markkinaosapuolten luonne ja koostumus 
ja se, miten ne käyttävät kaupankäynnin 
kohteeksi otettuja sopimuksia. Niissä on 
määritettävä selkeät määrälliset kynnykset, 
kuten henkilöiden tekemien sopimusten 
sallittu enimmäismäärä, ottaen huomioon 
kyseisten hyödykemarkkinoiden 
ominaispiirteet, kuten tuotanto- ja 
kulutusmallit sekä kuljetus markkinoille.

Limiittien ja järjestelyjen on oltava 
avoimia ja syrjimättömiä, ja niissä on 
täsmennettävä henkilöt, joihin niitä 
sovelletaan, ja mahdolliset poikkeukset 
sekä otettava huomioon 
markkinaosapuolten luonne ja koostumus 
ja se, miten ne käyttävät kaupankäynnin 
kohteeksi otettuja sopimuksia. Niissä on 
erityisesti erotettava toisistaan positiot, 
jotka objektiivisesti vähentävät hyödykettä 
koskevaan liiketoimintaan suoraan 
liittyviä riskejä, ja muut positiot. Niissä on 
määritettävä selkeät määrälliset kynnykset, 
kuten henkilöiden tekemien sopimusten 
sallittu enimmäismäärä, ottaen huomioon 
kyseisten hyödykemarkkinoiden 
ominaispiirteet, kuten tuotanto- ja 
kulutusmallit sekä kuljetus markkinoille.

Limiittejä sovelletaan myös säänneltyjen 
markkinoiden, monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
markkinoiden jäsenten ja osapuolten 
nettopositioihin ja kaikkiin positioihin, 
jotka sisältyvät vastaaviin sopimuksiin, 
joilla käydään kauppaa näiden 
kauppapaikkojen ulkopuolella.
Limiitit määritetään kullekin 
kuukaudelle, jona kyseistä 
rahoitustuotetta pidetään hallussa.
Limiitit ilmoitetaan EAMV:lle, joka 
valvoo niitä. EAMV asettaa markkinoiden 
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jäsenille tai osapuolille, jotka toimivat eri 
kauppapaikoissa EU:ssa, 
kokonaislimiitin, jota sovelletaan koko 
EU:ssa.

Or. en

Perustelu

Markkinoiden osapuolten luokkia sekä yksittäisiä markkinoiden osapuolia koskevat limiitit 
ovat tarpeen, jotta estetään hinnanmuodostuksen vääristyminen 
hyödykejohdannaismarkkinoilla. Limiitit olisi määritettävä kullekin kuukaudelle, jona tuotetta 
pidetään hallussa. Jos limiitit määritetään lähelle erääntymisaikaa tai muuksi tietyksi 
ajankohdaksi, ne voidaan helposti kiertää.

Tarkistus 1119
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Limiittien tai järjestelyjen on oltava 
avoimia ja syrjimättömiä, ja niissä on 
täsmennettävä henkilöt, joihin niitä 
sovelletaan, ja mahdolliset poikkeukset 
sekä otettava huomioon 
markkinaosapuolten luonne ja koostumus 
ja se, miten ne käyttävät kaupankäynnin 
kohteeksi otettuja sopimuksia. Niissä on 
määritettävä selkeät määrälliset kynnykset, 
kuten henkilöiden tekemien sopimusten 
sallittu enimmäismäärä, ottaen huomioon 
kyseisten hyödykemarkkinoiden 
ominaispiirteet, kuten tuotanto- ja 
kulutusmallit sekä kuljetus markkinoille.

Limiittien ja järjestelyjen on oltava 
avoimia ja syrjimättömiä, ja niissä on 
täsmennettävä henkilöt, joihin niitä 
sovelletaan, ja mahdolliset poikkeukset 
sekä otettava huomioon markkinoiden
luonne ja koostumus ja se, miten nämä 
henkilöt käyttävät kaupankäynnin 
kohteeksi otettuja sopimuksia. Niissä on 
määritettävä selkeät määrälliset ja 
laadulliset kynnykset, kuten henkilöiden ja 
eri sijoittajaluokkien tekemien sopimusten 
sallittu enimmäismäärä ja markkina- ja 
nimellisarvo, ottaen huomioon kyseisten 
hyödykemarkkinoiden ominaispiirteet ja 
niiden vuorovaikutus muiden 
markkinoiden kanssa, kuten tuotanto- ja 
kulutusmallit, välitys sekä kuljetus, 
sijoitusten arvioidut ja viralliset määrät 
mukaan lukien ennalta maksetut 
sopimukset, käyttämätön kapasiteetti ja 
pitkän aikavälin tarjonnan ja kysynnän 
suuntaukset. Limiittejä sovelletaan 
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nettoarvon tilityksellä ja kohde-etuus 
luovuttaen toteutettuihin sopimuksiin 
sekä henkilön hallussa spot-kuukautena 
ja seuraavina toimitus- tai 
selvitysjaksoina oleviin sopimuksiin.
EAMV ja jäsenvaltiot varmistavat 
limiittejä asettaessaan, että vilpittömässä 
tarkoituksessa tehtyjen 
suojaustoimenpiteiden osapuolten 
oikeutetut edut huomioidaan.

Or. en

Tarkistus 1120
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Limiittien tai järjestelyjen on oltava 
avoimia ja syrjimättömiä, ja niissä on 
täsmennettävä henkilöt, joihin niitä 
sovelletaan, ja mahdolliset poikkeukset 
sekä otettava huomioon 
markkinaosapuolten luonne ja koostumus 
ja se, miten ne käyttävät kaupankäynnin 
kohteeksi otettuja sopimuksia. Niissä on 
määritettävä selkeät määrälliset kynnykset, 
kuten henkilöiden tekemien sopimusten 
sallittu enimmäismäärä, ottaen huomioon 
kyseisten hyödykemarkkinoiden 
ominaispiirteet, kuten tuotanto- ja 
kulutusmallit sekä kuljetus markkinoille.

Limiittien tai järjestelyjen on oltava 
avoimia ja syrjimättömiä, ja niissä on 
täsmennettävä henkilöt, joihin niitä 
sovelletaan, ja mahdolliset poikkeukset 
sekä otettava huomioon 
markkinaosapuolten luonne ja koostumus 
ja se, miten ne käyttävät kaupankäynnin 
kohteeksi otettuja sopimuksia. Niissä on 
määritettävä selkeät määrälliset kynnykset, 
kuten henkilöiden tekemien sopimusten 
sallittu enimmäismäärä, ottaen huomioon 
kyseisten hyödykemarkkinoiden 
ominaispiirteet, kuten tuotanto- ja 
kulutusmallit sekä kuljetus markkinoille.
Niissä on erityisesti erotettava toisistaan 
positiot, jotka vähentävät hyödykettä 
koskevaan kaupalliseen toimintaan 
suoraan liittyviä riskejä, ja muut positiot.

Or. de

Perustelu

Jos limiitit kuitenkin otetaan käyttöön, finanssialan ulkopuolisten yritysten riskejä 
vähentäville liiketoimille on myönnettävä poikkeus. Positiolimiiteissä rajoitettaisiin 
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mahdollisuutta hallinnoida kohtuuttoman suuria operatiivisia riskejä. Limiittien 
vähentäminen myöhemmin voisi jopa johtaa siihen, että positiot on avattava uudelleen.
Molemmat vaihtoehdot olisivat vastoin tavoitetta vähentää riskejä.

Tarkistus 1121
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Limiittien tai järjestelyjen on oltava 
avoimia ja syrjimättömiä, ja niissä on 
täsmennettävä henkilöt, joihin niitä
sovelletaan, ja mahdolliset poikkeukset 
sekä otettava huomioon 
markkinaosapuolten luonne ja koostumus 
ja se, miten ne käyttävät kaupankäynnin 
kohteeksi otettuja sopimuksia. Niissä on 
määritettävä selkeät määrälliset 
kynnykset, kuten henkilöiden tekemien 
sopimusten sallittu enimmäismäärä,
ottaen huomioon kyseisten 
hyödykemarkkinoiden ominaispiirteet, 
kuten tuotanto- ja kulutusmallit sekä 
kuljetus markkinoille.

Valtuuksien on oltava avoimia ja 
syrjimättömiä, ja niissä on täsmennettävä 
henkilöt, joihin niitä sovelletaan, ja 
mahdolliset poikkeukset sekä otettava 
huomioon markkinaosapuolten luonne ja 
koostumus ja se, miten ne käyttävät 
kaupankäynnin kohteeksi otettuja 
sopimuksia, ja otettava huomioon 
kyseisten hyödykemarkkinoiden
likviditeetti sekä tuotanto- ja kulutusmallit 
sekä kuljetus markkinoille.

Or. en

Tarkistus 1122
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Limiittien tai järjestelyjen on oltava 
avoimia ja syrjimättömiä, ja niissä on 
täsmennettävä henkilöt, joihin niitä 
sovelletaan, ja mahdolliset poikkeukset 
sekä otettava huomioon 
markkinaosapuolten luonne ja koostumus 

Säännellyn markkinan ja monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän toimivaltainen 
viranomainen määrittää limiitit tai
järjestelyt. Niiden on oltava avoimia ja 
syrjimättömiä, ja niissä on täsmennettävä 
henkilöt, joihin niitä sovelletaan, ja 
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ja se, miten ne käyttävät kaupankäynnin 
kohteeksi otettuja sopimuksia. Niissä on 
määritettävä selkeät määrälliset kynnykset, 
kuten henkilöiden tekemien sopimusten 
sallittu enimmäismäärä, ottaen huomioon 
kyseisten hyödykemarkkinoiden 
ominaispiirteet, kuten tuotanto- ja 
kulutusmallit sekä kuljetus markkinoille.

mahdolliset poikkeukset sekä otettava 
huomioon markkinaosapuolten luonne ja 
koostumus ja se, miten tällaiset henkilöt
käyttävät kaupankäynnin kohteeksi otettuja 
sopimuksia. Niissä on määritettävä selkeät 
määrälliset kynnykset, kuten henkilön tai 
henkilöiden tekemien sopimusten sallittu 
enimmäismäärä, ottaen huomioon 
kyseisten johdannaismarkkinoiden ja 
hyödykemarkkinoiden ominaispiirteet.

Or. en

Tarkistus 1123
Sylvie Goulard

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hyödykejohdannaisiin, joita ei oteta 
kaupankäynnin kohteeksi tai joilla ei 
käydä kauppaa säännellyllä markkinalla 
tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, sovelletaan 
vastaavia limiittejä tai järjestelyjä 
viimeistään [X] vuoden kuluttua edellä 
mainittujen limiittien ja järjestelyjen 
voimaantulosta, jolloin asianomainen 
toimivaltainen viranomainen ottaa 
vastuun kaikkien tällaisten limiittien ja 
järjestelyjen soveltamisesta.

Or. en

Tarkistus 1124
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Säännellyt markkinat ja 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
ylläpitäjät vastaavat näistä tarkistuksista 
ja määrittävät tarkemmat yksityiskohdat 
3 a kohdan mukaisissa teknisissä 
sääntelystandardeissa seuraavasti:
(a) säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
jäsenet ja toimijat ilmoittavat vastaavalle 
kauppapaikalle positioitaan koskevat 
yksityiskohtaiset tiedot 60 artiklan 
2 kohdan mukaisesti;
(b) säännellyt markkinat ja 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
ylläpitäjät voivat pyytää jäseniltä ja 
toimijoilta tietoja hyödykejohdannaisen 
kautta otetun position tai vastuun kokoa 
tai tarkoitusta koskevista asianmukaisista 
asiakirjoista;
(c) analysoituaan a ja b alakohdan 
mukaisesti saadut tiedot säännellyt 
markkinat ja monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien tai 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
ylläpitäjät voivat pyytää kyseisiä 
markkinoiden jäseniä tai toimijoita 
toteuttamaan toimenpiteitä tai ryhtyä itse 
toimenpiteisiin hyödykejohdannaisten 
position tai vastuun koon pienentämiseksi 
osittain tai kokonaan, jos tämä on tarpeen 
asianomaisten markkinoiden eheyden ja 
asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi;
(d) analysoituaan a ja b alakohdan 
mukaisesti saadut tiedot säännellyt 
markkinat ja monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien tai 
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organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
ylläpitäjät voivat, jos c alakohdan 
mukaiset toimenpiteet ovat riittämättömiä, 
rajoittaa markkinoiden jäsenten tai 
toimijoiden kykyä ottaa 
hyödykejohdannaisia, esimerkiksi 
asettamalla syrjimättömiä limiittejä 
positioille, joita markkinoiden jäsenet ja 
toimijat voivat ottaa tietyn ajanjakson 
kuluessa, jos tämä on tarpeen 
asianomaisten markkinoiden eheyden ja 
asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi;
(e) säännellyt markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät ilmoittavat 
2 kohdan mukaisesti toimivaltaisille 
viranomaisille b–d alakohdan mukaisesti 
saamansa yksityiskohtaiset tiedot ja 
toimenpiteet, joihin on ryhdytty.

Or. de

Tarkistus 1125
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa 
täsmennetään, missä määrin limiittejä 
olisi sovellettava hyödykejohdannaisten 
positioihin 1 kohdan mukaisesti.
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 
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mukaisesti.
__________________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on

Or. en

Perustelu

EAMV:n on täsmennettävä ja sovellettava sopimusten määrää koskevia positiolimiittejä.
Positiolimiitit olisi asetettava kootusti oikeudellisen yksikön tasolla, jotta varmistetaan 
markkinoiden moitteeton toiminta. Positiolimiittejä vahvistettaessa olisi kuitenkin erotettava 
toisistaan positiot, jotka ovat yhteydessä hyödykettä koskevaan kaupalliseen toimintaan, ja 
muut positiot.

Tarkistus 1126
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kaupallisiin yrityksiin ei sovelleta 
positiolimiittejä niiden tuotteiden osalta, 
joita käytetään riskinhallintatoimintaan 
tai joissa hyödynnetään sääntelyn 
edellyttämien velvoitteiden tuloksia.

Or. en

Perustelu

Yritysten, joiden on päästävä markkinoille hallitakseen kyseiseen kaupalliseen toimintaan 
liittyviä riskejä, on jätettävä positiolimiittien soveltamisalan ulkopuolelle. Positiolimiitit 
haittaavat tehokasta riskienhallintaa, koska yritykset voisivat hallita hyödykehintariskejään 
vain tiettyyn pisteeseen saakka.

Tarkistus 1127
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 b. Finanssialan ulkopuolisten yritysten 
käyttämät rahoitusvälineet, joiden 
voidaan objektiivisesti mitattavissa 
olevalla tavalla osoittaa vähentävän 
liiketoimintaan tai liiketoiminnan 
rahoittamiseen suoraan liittyvää riskiä, 
vapautetaan limiiteistä tai vaikutuksiltaan 
vastaavista vaihtoehtoisista järjestelyistä.

Or. de

Perustelu

Jos limiitit kuitenkin otetaan käyttöön, finanssialan ulkopuolisten yritysten riskejä 
vähentäville liiketoimille on myönnettävä poikkeus. Positiolimiiteissä rajoitettaisiin 
mahdollisuutta hallinnoida kohtuuttoman suuria operatiivisia riskejä. Limiittien 
vähentäminen myöhemmin voisi jopa johtaa siihen, että positiot on avattava uudelleen.
Molemmat vaihtoehdot olisivat vastoin tavoitetta vähentää riskejä.

Tarkistus 1128
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien on ilmoitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselleen 
yksityiskohtaiset tiedot limiiteistä tai
järjestelyistä. Toimivaltaisen viranomaisen 
on ilmoitettava kyseiset tiedot EAMV:lle, 
joka julkaisee verkkosivustollaan 
tietokannan, joka sisältää tiivistetyt tiedot 
voimassa olevista limiiteistä tai 
järjestelyistä, ja pitää tätä tietokantaa yllä.

2. Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien, organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
OTC-välittäjien on ilmoitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselleen 
yksityiskohtaiset tiedot limiiteistä ja
järjestelyistä. Toimivaltaisen viranomaisen 
on ilmoitettava kyseiset tiedot EAMV:lle, 
joka julkaisee verkkosivustollaan 
tietokannan, joka sisältää tiivistetyt tiedot 
voimassa olevista limiiteistä tai 
järjestelyistä, ja pitää tätä tietokantaa yllä.
Toimivaltainen viranomainen tai EAMV 
voi edellyttää säänneltyjä markkinoita, 



AM\901766FI.doc 117/170 PE489.466v01-00

FI

monenkeskisiä kaupankäyntijärjestelmiä, 
organisoituja kaupankäyntijärjestelmiä 
tai OTC-välittäjiä tarkastelemaan 
yksityiskohtaisesti limiittejä ja 
järjestelyitä, jos ne katsovat, että 
säännellyt markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät, organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät tai OTC-
välittäjät eivät täytä 1 kohdassa 
määriteltyjä ehtoja.

Or. en

Tarkistus 1129
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Säänneltyjen markkinoiden,
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen kauppapaikkojen on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselleen yksityiskohtaiset tiedot 
limiiteistä tai järjestelyistä. Toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava kyseiset 
tiedot EAMV:lle, joka julkaisee 
verkkosivustollaan tietokannan, joka 
sisältää tiivistetyt tiedot voimassa olevista 
limiiteistä tai järjestelyistä, ja pitää tätä 
tietokantaa yllä.

2. Säänneltyjen markkinoiden ja
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
on ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselleen yksityiskohtaiset tiedot 
limiiteistä. Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava kyseiset tiedot EAMV:lle, joka 
julkaisee verkkosivustollaan tietokannan, 
joka sisältää tiivistetyt tiedot voimassa 
olevista limiiteistä, ja pitää tätä tietokantaa 
yllä.

Or. en

Tarkistus 1130
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen kauppapaikkojen on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselleen yksityiskohtaiset tiedot 
limiiteistä tai järjestelyistä. Toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava kyseiset 
tiedot EAMV:lle, joka julkaisee 
verkkosivustollaan tietokannan, joka 
sisältää tiivistetyt tiedot voimassa olevista 
limiiteistä tai järjestelyistä, ja pitää tätä 
tietokantaa yllä.

2. Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen kauppapaikkojen on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselleen yksityiskohtaiset tiedot 
valtuuksista. Toimivaltaisen viranomaisen 
on ilmoitettava kyseiset tiedot EAMV:lle, 
joka julkaisee verkkosivustollaan 
tietokannan, joka sisältää tiivistetyt tiedot 
voimassa olevista valtuuksista, ja pitää tätä 
tietokantaa yllä.

Or. en

Tarkistus 1131
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kauppapaikkojen on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselleen yksityiskohtaiset tiedot 
limiiteistä tai järjestelyistä. Toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava kyseiset 
tiedot EAMV:lle, joka julkaisee 
verkkosivustollaan tietokannan, joka 
sisältää tiivistetyt tiedot voimassa olevista 
limiiteistä tai järjestelyistä, ja pitää tätä 
tietokantaa yllä.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava kyseiset tiedot EAMV:lle, joka 
julkaisee verkkosivustollaan tietokannan, 
joka sisältää tiivistetyt tiedot voimassa 
olevista limiiteistä tai järjestelyistä, ja pitää 
tätä tietokantaa yllä.

Or. en

Tarkistus 1132
Herbert Dorfmann
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Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat sekä 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
ylläpitäjät, jotka ottavat kaupankäynnin 
kohteeksi hyödykejohdannaisia tai käyvät 
niillä kauppaa, hoitavat markkinoitaan 
soveltuvilta osin siten, että varmistetaan 
johdannaisten ja käteismarkkinoiden 
yhtenevyys toimituskuukautena.

Or. en

Perustelu

Johdannaismarkkinoiden on toimittava asianmukaisesti, jos niiden on määrä toimia 
hyödyllisenä välineenä riskisijoittajille ja reaalimaailman viljelijöille ja jalostajille, jotka 
haluavat suojata tavaroiden ja raaka-aineiden toimituksensa hintariskeiltä. Heidän on 
toimittava yhtenevästi spot-markkinoiden kanssa sopimuksen toimituskuukautena. Näin 
heidän toimintansa olisi tiiviisti sidoksissa fyysisiin tavaroihin. Jäsenvaltioiden viranomaisten 
olisi voitava vaatia tietojenvaihtoa varmistaakseen, että sopimusten ja 
johdannaismarkkinoiden tekninen toteutustapa takaa yhtenevyyden.

Tarkistus 1133
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään limiitit tai 
vaihtoehtoiset järjestelyt niiden 
sopimusten määrälle, jotka henkilö voi 
tehdä tietyn ajanjakson kuluessa, ja 1 

3. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa 
määritetään 1 kohdan mukaisesti luotujen 
positionhoitojärjestelyjen vaikutukset sekä 
poikkeusten edellytykset. Limiiteissä tai 
vaihtoehtoisissa järjestelyissä on otettava 
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kohdan mukaisesti luoduilta 
vaihtoehtoisilta järjestelyiltä vaadittavat 
vastaavat laadulliset ja määrälliset
vaikutukset sekä poikkeusten edellytykset.
Limiiteissä tai vaihtoehtoisissa 
järjestelyissä on otettava huomioon 1 
kohdassa tarkoitetut edellytykset ja
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
asettamat limiitit. Delegoiduissa 
säädöksissä määritetyt limiitit tai 
vaihtoehtoiset järjestelyt ovat ensisijaisia 
niihin toimenpiteisiin nähden, joita 
toimivaltaiset viranomaiset voivat toteuttaa 
tämän direktiivin 72 artiklan 1 kohdan g 
alakohdan nojalla.

huomioon 1 kohdassa tarkoitetut 
edellytykset ja se, että hyödykkeillä 
voidaan käydä kauppaa useilla eri 
markkinoilla. Teknisten 
sääntelystandardien luonnoksissa
määritetyt limiitit tai vaihtoehtoiset 
järjestelyt ovat ensisijaisia niihin 
toimenpiteisiin nähden, joita toimivaltaiset 
viranomaiset voivat toteuttaa tämän 
direktiivin 72 artiklan g kohdan nojalla.

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

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisilta järjestelyiltä ei tulisi edellyttää automaattisia kynnysarvoja.
Markkinarakenteesta riippuen automaattiset kynnysarvot voivat haitata avoimien 
kauppapaikkojen likviditeettiä ja ohjata OTC-kauppaa. Kynnysarvo ei saisi viitata henkilölle 
sallittujen sopimusten määrään. Kysymys on luonteeltaan tekninen, minkä vuoksi EAMV 
pystyy paremmin käsittelemään sitä.

Tarkistus 1134
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 94 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritetään limiitit tai vaihtoehtoiset 
järjestelyt niiden sopimusten määrälle, 
jotka henkilö voi tehdä tietyn ajanjakson 
kuluessa, ja 1 kohdan mukaisesti luoduilta 
vaihtoehtoisilta järjestelyiltä vaadittavat 
vastaavat laadulliset ja määrälliset 
vaikutukset sekä poikkeusten edellytykset.
Limiiteissä tai vaihtoehtoisissa 
järjestelyissä on otettava huomioon 1 
kohdassa tarkoitetut edellytykset ja 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien
asettamat limiitit. Delegoiduissa 
säädöksissä määritetyt limiitit tai 
vaihtoehtoiset järjestelyt ovat ensisijaisia 
niihin toimenpiteisiin nähden, joita 
toimivaltaiset viranomaiset voivat toteuttaa 
tämän direktiivin72 artiklan 1 kohdan g 
alakohdan nojalla.

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään

(a) limiitit niiden sopimusten määrälle, 
jotka henkilö voi tehdä tietyn ajanjakson 
kuluessa,

(b) hyödykejohdannaisten säännellyllä 
markkinalla ja monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä hallussa 
pidettyjen sellaisten sopimusten osuus, 
jotka eivät objektiivisesti vähennä 
hyödykkeeseen suoraan liittyvän 
liiketoiminnan riskejä, ja sellaisten 
sopimusten osuus, jotka vähentävät näitä 
riskejä,
(c) markkinoiden asianmukaisen 
toiminnan varmistamiseen tarvittava 
lisävalvonta ja
(d) poikkeusten edellytykset ja edellytykset 
sen määrittämiseen, milloin positiot 
vähentävät objektiivisesti hyödykkeeseen 
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liittyvään liiketoimintaan suoraan liittyviä 
riskejä.

Limiiteissä on otettava huomioon 
1 kohdassa tarkoitetut edellytykset, tarve 
erottaa asianmukaisesti toisistaan 
hyödykkeet ja markkinaosapuolten luokat
sekä kauppapaikkojen asettamat limiitit.
Delegoiduissa säädöksissä määritetyt 
limiitit ovat ensisijaisia niihin 
toimenpiteisiin nähden, joita toimivaltaiset 
viranomaiset voivat toteuttaa tämän 
direktiivin72 artiklan 1 kohdan 
g alakohdan nojalla.

Or. en

Tarkistus 1135
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään limiitit tai 
vaihtoehtoiset järjestelyt niiden 
sopimusten määrälle, jotka henkilö voi 
tehdä tietyn ajanjakson kuluessa, ja 1 
kohdan mukaisesti luoduilta 
vaihtoehtoisilta järjestelyiltä vaadittavat 
vastaavat laadulliset ja määrälliset 
vaikutukset sekä poikkeusten edellytykset.
Limiiteissä tai vaihtoehtoisissa
järjestelyissä on otettava huomioon 1 
kohdassa tarkoitetut edellytykset ja 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien asettamat 
limiitit. Delegoiduissa säädöksissä
määritetyt limiitit tai vaihtoehtoiset 
järjestelyt ovat ensisijaisia niihin 
toimenpiteisiin nähden, joita toimivaltaiset 

3. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia 
tarkastaakseen positiot 1 kohdan 
mukaisesti ja erityisesti sellaisten 
nettopositioiden limiitit, jotka henkilö voi 
tehdä tietyn ajanjakson kuluessa, sekä 
poikkeusten edellytykset etenkin sellaisten 
hyödykejohdannaisten osalta, joiden 
voidaan objektiivisesti mitattavissa 
olevalla tavalla osoittaa vähentävän 
riskiä. Positiotarkastuksissa on otettava 
huomioon 1 kohdassa tarkoitetut 
edellytykset ja säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien vahvistamat 
säännöt.
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viranomaiset voivat toteuttaa tämän 
direktiivin72 artiklan 1 kohdan g 
alakohdan nojalla.

Avoimen julkisen kuulemisen jälkeen 
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.
Teknisissä sääntelystandardeissa 
määritetyt positiotarkastukset ovat 
ensisijaisia niihin toimenpiteisiin nähden, 
joita toimivaltaiset viranomaiset voivat 
toteuttaa tämän direktiivin72 artiklan 
1 kohdan g alakohdan nojalla.

____________________

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 12 kuukauden 
kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. de

Tarkistus 1136
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään limiitit tai 
vaihtoehtoiset järjestelyt niiden sopimusten 
määrälle, jotka henkilö voi tehdä tietyn 
ajanjakson kuluessa, ja 1 kohdan 
mukaisesti luoduilta vaihtoehtoisilta 
järjestelyiltä vaadittavat vastaavat 
laadulliset ja määrälliset vaikutukset sekä 

3. EAMV toimittaa komissiolle teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa 
määritetään etukäteen limiitit ja järjestelyt
niiden sopimusten määrälle, jotka henkilö 
voi tehdä tietyn ajanjakson kuluessa, ja 
1 kohdan mukaisesti luoduilta 
lisäjärjestelyiltä ja positioiden 
laskentamenetelmiltä vaadittavat 
vaikutukset sekä poikkeusten edellytykset 
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poikkeusten edellytykset. Limiiteissä tai 
vaihtoehtoisissa järjestelyissä on otettava 
huomioon 1 kohdassa tarkoitetut 
edellytykset ja säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien asettamat 
limiitit. Delegoiduissa säädöksissä 
määritetyt limiitit tai vaihtoehtoiset
järjestelyt ovat ensisijaisia niihin 
toimenpiteisiin nähden, joita toimivaltaiset 
viranomaiset voivat toteuttaa tämän 
direktiivin72 artiklan 1 kohdan g 
alakohdan nojalla.

ja vilpittömässä tarkoituksessa tehtyä 
suojautumista koskevista transaktioista 
johtuva yleisten positioiden suhdeluku 
kokonaispositioista, joka on tarpeen sen 
määrittämiseksi, onko kyseessä liiallinen 
keinottelu tai onko liiallisen keinottelun 
vaara merkittävä. Limiiteissä ja
järjestelyissä on otettava huomioon 
1 kohdassa tarkoitetut edellytykset ja 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien asettamat 
limiitit. Delegoiduissa säädöksissä 
määritetyt limiitit ja järjestelyt ovat 
ensisijaisia niihin toimenpiteisiin nähden, 
joita toimivaltaiset viranomaiset voivat 
toteuttaa tämän direktiivin72 artiklan 
1 kohdan g alakohdan nojalla.

Or. en

Tarkistus 1137
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 94 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritetään limiitit tai vaihtoehtoiset 
järjestelyt niiden sopimusten määrälle, 
jotka henkilö voi tehdä tietyn ajanjakson 
kuluessa, ja 1 kohdan mukaisesti luoduilta 
vaihtoehtoisilta järjestelyiltä vaadittavat 
vastaavat laadulliset ja määrälliset 
vaikutukset sekä poikkeusten edellytykset.
Limiiteissä tai vaihtoehtoisissa 
järjestelyissä on otettava huomioon 1 
kohdassa tarkoitetut edellytykset ja 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien asettamat 

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään 
hoitovaltuudet, joiden perusteella henkilö 
voi tehdä johdannaissopimuksia tietyn 
ajanjakson kuluessa, ja 1 kohdan 
mukaisesti luoduilta vaihtoehtoisilta 
järjestelyiltä vaadittavat vastaavat 
laadulliset ja määrälliset vaikutukset sekä 
poikkeusten edellytykset ja 
positiolimiittien määritysmenetelmä.
Positiolimiittien noudattamisen 
laskemiseksi taloudellisesti vastaavien 
OTC-transaktioiden positiot voidaan 
nettouttaa säännellylle markkinalle, 
monenkeskiseen 
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limiitit. Delegoiduissa säädöksissä 
määritetyt limiitit tai vaihtoehtoiset 
järjestelyt ovat ensisijaisia niihin 
toimenpiteisiin nähden, joita toimivaltaiset 
viranomaiset voivat toteuttaa tämän 
direktiivin72 artiklan 1 kohdan g 
alakohdan nojalla.

kaupankäyntijärjestelmässään tai 
organisoituun kaupankäyntijärjestelmään 
otettujen positioiden kanssa.
Hoitovaltuuksissa on otettava huomioon 
1 kohdassa tarkoitetut edellytykset ja 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien asettamat 
limiitit. Delegoiduissa säädöksissä 
määritetyt hoitovaltuudet ovat ensisijaisia 
niihin toimenpiteisiin nähden, joita 
toimivaltaiset viranomaiset voivat toteuttaa 
tämän direktiivin72 artiklan 1 kohdan 
g alakohdan nojalla.

Or. en

Tarkistus 1138
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 94 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritetään limiitit tai vaihtoehtoiset 
järjestelyt niiden sopimusten määrälle, 
jotka henkilö voi tehdä tietyn ajanjakson
kuluessa, ja 1 kohdan mukaisesti luoduilta 
vaihtoehtoisilta järjestelyiltä vaadittavat 
vastaavat laadulliset ja määrälliset 
vaikutukset sekä poikkeusten edellytykset.
Limiiteissä tai vaihtoehtoisissa 
järjestelyissä on otettava huomioon 1 
kohdassa tarkoitetut edellytykset ja 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien asettamat 
limiitit. Delegoiduissa säädöksissä 
määritetyt limiitit tai vaihtoehtoiset 
järjestelyt ovat ensisijaisia niihin 
toimenpiteisiin nähden, joita toimivaltaiset 

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään limiitit tai 
vaihtoehtoiset järjestelyt jäljellä oleville 
positioille, joita henkilö voi pitää 
hallussaan tietyn ajanjakson kuluessa, ja 
1 kohdan mukaisesti luoduilta 
vaihtoehtoisilta järjestelyiltä vaadittavat 
vastaavat laadulliset ja määrälliset 
vaikutukset sekä poikkeusten edellytykset.
Limiiteissä tai vaihtoehtoisissa 
järjestelyissä on otettava huomioon 
1 kohdassa tarkoitetut edellytykset ja 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien asettamat 
limiitit. Delegoiduissa säädöksissä 
määritetyt limiitit tai vaihtoehtoiset 
järjestelyt ovat ensisijaisia niihin 
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viranomaiset voivat toteuttaa tämän 
direktiivin72 artiklan 1 kohdan g 
alakohdan nojalla.

toimenpiteisiin nähden, joita toimivaltaiset 
viranomaiset voivat toteuttaa tämän 
direktiivin72 artiklan 1 kohdan 
g alakohdan nojalla.

Or. en

Tarkistus 1139
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 94 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritetään limiitit tai vaihtoehtoiset 
järjestelyt niiden sopimusten määrälle, 
jotka henkilö voi tehdä tietyn ajanjakson 
kuluessa, ja 1 kohdan mukaisesti luoduilta 
vaihtoehtoisilta järjestelyiltä vaadittavat 
vastaavat laadulliset ja määrälliset 
vaikutukset sekä poikkeusten edellytykset.
Limiiteissä tai vaihtoehtoisissa 
järjestelyissä on otettava huomioon 1 
kohdassa tarkoitetut edellytykset ja 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien
asettamat limiitit. Delegoiduissa 
säädöksissä määritetyt limiitit tai 
vaihtoehtoiset järjestelyt ovat ensisijaisia 
niihin toimenpiteisiin nähden, joita 
toimivaltaiset viranomaiset voivat toteuttaa 
tämän direktiivin72 artiklan 1 kohdan g 
alakohdan nojalla.

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään limiitit tai 
vaihtoehtoiset järjestelyt niiden sopimusten 
määrälle, jotka henkilö voi tehdä tietyn 
ajanjakson kuluessa, ja 1 kohdan 
mukaisesti luoduilta vaihtoehtoisilta 
järjestelyiltä vaadittavat vastaavat 
laadulliset ja määrälliset vaikutukset sekä 
poikkeusten edellytykset. Limiiteissä tai 
vaihtoehtoisissa järjestelyissä on otettava 
huomioon 1 kohdassa tarkoitetut 
edellytykset ja toimivaltaisen 
viranomaisen asettamat limiitit.
Delegoiduissa säädöksissä määritetyt 
limiitit tai vaihtoehtoiset järjestelyt ovat 
ensisijaisia niihin toimenpiteisiin nähden, 
joita toimivaltaiset viranomaiset voivat 
toteuttaa tämän direktiivin72 artiklan 
1 kohdan g alakohdan nojalla.

Or. en

Tarkistus 1140
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. EAMV:n on toimitettava kyseisten 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [31 päivänä 
joulukuuta 2012].
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
3 kohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
Vilpittömässä tarkoituksessa tehtyä
suojautumista koskevista transaktioista 
johtuvan yleisten positioiden suhdeluvun 
kokonaispositioista, joka on tarpeen sen 
määrittämiseksi, onko kyseessä 
3 kohdassa tarkoitettu liiallinen 
keinottelu, on oltava 3. Siirretään 
komissiolle valta hyväksyä teknisiä 
sääntelystandardeja tällaisen 
kynnysarvon muuttamista varten, jotta 
otetaan huomioon rahoitusmarkkinoiden 
kehitys.

Or. en

Tarkistus 1141
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 
asettaa limiittejä tai vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, jotka ovat 3 kohdan nojalla 
vahvistettuja limiittejä tai järjestelyjä 
rajoittavampia, paitsi poikkeuksellisissa 
tapauksissa, joissa ne ovat objektiivisesti 
perusteltuja ja oikeasuhteisia ottaen 
huomioon kyseessä olevan markkinan 

Poistetaan.
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likviditeetti ja markkinoiden 
asianmukainen toiminta. Rajoitukset ovat 
voimassa aluksi enintään kuusi kuukautta 
alkaen päivästä, jona ne julkaistaan 
asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen verkkosivustolla. Kyseinen 
rajoitus voidaan uusia enintään kuudeksi 
kuukaudeksi kerrallaan, jos rajoituksen 
perustelut edelleen pätevät. Jos rajoitusta 
ei uusita kuuden kuukauden ajanjakson 
päättyessä, se lakkaa olemasta voimassa 
ilman eri toimenpiteitä.
Toteuttaessaan toimenpiteitä, jotka ovat 
rajoittavampia kuin 3 kohdan mukaisesti 
toteutetut toimenpiteet, toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava tästä 
EAMV:lle. Ilmoituksessa on annettava 
rajoittavampien toimenpiteiden perustelut.
EAMV antaa 24 tunnin kuluessa 
lausunnon siitä, katsooko se toimenpiteen 
tarpeelliseksi kyseisessä 
poikkeuksellisessa tapauksessa. Lausunto 
julkaistaan EAMV:n verkkosivustolla.
Jos toimivaltainen viranomainen toteuttaa 
EAMV:n lausunnon vastaisia 
toimenpiteitä, sen on viipymättä 
julkaistava verkkosivustollaan ilmoitus, 
jossa selitetään kaikilta osin sen syyt 
tähän.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten tulisi voida määrätä toimenpiteitä, jotka ovat mahdollisesti 
rajoittavampia kuin direktiivissä ehdotetut toimenpiteet.

Tarkistus 1142
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 
asettaa limiittejä tai vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, jotka ovat 3 kohdan nojalla 
vahvistettuja limiittejä tai järjestelyjä 
rajoittavampia, paitsi poikkeuksellisissa 
tapauksissa, joissa ne ovat objektiivisesti 
perusteltuja ja oikeasuhteisia ottaen 
huomioon kyseessä olevan markkinan 
likviditeetti ja markkinoiden 
asianmukainen toiminta. Rajoitukset ovat 
voimassa aluksi enintään kuusi kuukautta 
alkaen päivästä, jona ne julkaistaan 
asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen verkkosivustolla. Kyseinen 
rajoitus voidaan uusia enintään kuudeksi 
kuukaudeksi kerrallaan, jos rajoituksen 
perustelut edelleen pätevät. Jos rajoitusta 
ei uusita kuuden kuukauden ajanjakson 
päättyessä, se lakkaa olemasta voimassa 
ilman eri toimenpiteitä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1143
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 
asettaa limiittejä tai vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, jotka ovat 3 kohdan nojalla 
vahvistettuja limiittejä tai järjestelyjä
rajoittavampia, paitsi poikkeuksellisissa 
tapauksissa, joissa ne ovat objektiivisesti 
perusteltuja ja oikeasuhteisia ottaen 
huomioon kyseessä olevan markkinan 
likviditeetti ja markkinoiden 
asianmukainen toiminta. Rajoitukset ovat 
voimassa aluksi enintään kuusi kuukautta 
alkaen päivästä, jona ne julkaistaan 

Toimivaltaiset viranomaiset saavat yleensä
asettaa limiittejä, jotka ovat 3 kohdan 
nojalla vahvistettuja limiittejä 
rajoittavampia 1 kohdassa tarkoitettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Asiasta on 
ilmoitettava EAMV:lle. Rajoitukset ovat 
voimassa aluksi enintään kuusi kuukautta 
alkaen päivästä, jona ne julkaistaan 
asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen 
verkkosivustolla. Kyseinen rajoitus 
voidaan uusia enintään kuudeksi 
kuukaudeksi kerrallaan, jos rajoituksen 
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asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen 
verkkosivustolla. Kyseinen rajoitus 
voidaan uusia enintään kuudeksi 
kuukaudeksi kerrallaan, jos rajoituksen 
perustelut edelleen pätevät. Jos rajoitusta ei 
uusita kuuden kuukauden ajanjakson 
päättyessä, se lakkaa olemasta voimassa 
ilman eri toimenpiteitä.

perustelut edelleen pätevät. Jos rajoitusta ei 
uusita kuuden kuukauden ajanjakson 
päättyessä, se lakkaa olemasta voimassa 
ilman eri toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 1144
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Rajoitukset ovat voimassa aluksi 
toimivaltaisen viranomaisen määrittämän 
ajanjakson ajan alkaen päivästä, jona ne 
julkaistaan asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen verkkosivustolla. Kyseinen 
rajoitus voidaan uusia enintään kuudeksi 
kuukaudeksi kerrallaan, jos rajoituksen 
perustelut edelleen pätevät. Jos rajoitusta 
ei uusita kuuden kuukauden ajanjakson 
päättyessä, se lakkaa olemasta voimassa 
ilman eri toimenpiteitä.
Toteuttaessaan toimenpiteitä, jotka ovat 
rajoittavampia kuin 4 kohdassa 
tarkoitetut toimenpiteet, toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava välittömästi 
kotijäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille kauppapaikoista, jotka 
käyvät kauppaa samoilla omaisuuserillä 
tai omaisuuserien luokilla.
Jos toimivaltainen viranomainen on eri 
mieltä sellaista rahoitusvälinettä 
koskevasta toisen toimivaltaisen 
viranomaisen toteuttamasta toimesta, jolla 
käydään kauppaa eri toimivaltaisten 
viranomaisten sääntelemissä eri 
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markkinapaikoissa, EAMV voi auttaa 
kyseisiä viranomaisia pääsemään 
sopimukseen asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 19 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1145
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
59 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

59 a artikla
Edellä 59 artiklassa tarkoitettujen 
markkinaosapuolten luokkien on 
eroteltava toisistaan kaupallisilta riskeiltä 
suojautuvat yritykset ja muilta riskeiltä 
suojautuvat yritykset.
Muilta kuin kaupallisilta riskeiltä 
suojautuvien yritysten luokka ei saa pitää 
hallussaan positioita, jotka muodostavat 
yli 20 prosenttia vastaavista avoinna 
olevista sopimuksista.
EAMV:n on laadittava teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa 
rajoitetaan yksittäisten 
markkinaosapuolten positioiden määrää, 
jotta yksittäiset osapuolet eivät pysty 
valtaamaan kyseisiä markkinoita.

Or. en

Tarkistus 1146
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät, jotka ottavat 
kaupankäynnin kohteeksi 
hyödykejohdannaisia tai päästöoikeuksia 
tai niiden johdannaisia taikka käyvät näillä 
kauppaa,

Jäsenvaltioiden ja EAMV:n on 
varmistettava, että säännellyt markkinat, 
monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät,
organisoidut kaupankäyntijärjestelmät ja 
OTC-välittäjät, jotka ottavat 
kaupankäynnin kohteeksi 
hyödykejohdannaisia tai päästöoikeuksia 
tai niiden johdannaisia taikka käyvät näillä 
kauppaa,

Or. en

Tarkistus 1147
Sylvie Goulard

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät, jotka ottavat 
kaupankäynnin kohteeksi 
hyödykejohdannaisia tai päästöoikeuksia 
tai niiden johdannaisia taikka käyvät näillä 
kauppaa,

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat ja monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät, jotka ottavat 
kaupankäynnin kohteeksi 
hyödykejohdannaisia tai päästöoikeuksia 
tai niiden johdannaisia taikka käyvät näillä 
kauppaa,

Or. en

Tarkistus 1148
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) julkistavat viikoittain ilmoituksen eri 
luokkiin kuuluvien kaupankäyntiä 

(a) julkistavat päivittäin ilmoituksen eri 
luokkiin kuuluvien kaupankäyntiä 
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hoitavien henkilöiden hallussaan pitämistä 
kokonaispositioista niiden eri 
rahoitusvälineiden osalta, joilla käydään 
kauppaa niiden kauppapaikoissa 3 kohdan 
mukaisesti;

hoitavien henkilöiden hallussaan pitämistä 
kokonaispositioista niiden eri 
rahoitusvälineiden osalta, joilla käydään 
kauppaa niiden kauppapaikoissa 3 kohdan 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Koko unionista on kerättävä johdonmukaisesti yksityiskohtaisia ja standardimuotoisia tietoja, 
jotka on yhdistettävä, jotta yksittäisiin kaupankäyntitoimintaa hoitaviin henkilöihin ja näiden 
henkilöiden luokkiin voidaan soveltaa tehokkaasti positiolimiittejä. Näin estetään 
hyödykejohdannaismarkkinoiden hinnanmuodostuksen vääristyminen ja havaitaan ja 
torjutaan järjestelmäriskin muodostuminen.

Tarkistus 1149
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) julkistavat viikoittain ilmoituksen eri 
luokkiin kuuluvien kaupankäyntiä 
hoitavien henkilöiden hallussaan pitämistä 
kokonaispositioista niiden eri 
rahoitusvälineiden osalta, joilla käydään 
kauppaa niiden kauppapaikoissa 3 kohdan 
mukaisesti;

(a) julkistavat viikoittain ilmoituksen eri 
luokkiin kuuluvien henkilöiden hallussaan 
pitämistä kokonaispositioista niiden eri 
rahoitusvälineiden osalta, joilla käydään 
kauppaa niiden kauppapaikoissa 3 kohdan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 1150
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) julkistavat viikoittain ilmoituksen eri (a) julkistavat viikoittain ilmoituksen eri 
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luokkiin kuuluvien kaupankäyntiä 
hoitavien henkilöiden hallussaan pitämistä 
kokonaispositioista niiden eri 
rahoitusvälineiden osalta, joilla käydään 
kauppaa niiden kauppapaikoissa 3 kohdan 
mukaisesti;

luokkiin kuuluvien henkilöiden hallussaan 
pitämistä kokonaispositioista niiden eri 
rahoitusvälineiden osalta, joilla käydään 
kauppaa niiden kauppapaikoissa 3 kohdan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 1151
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) julkistavat kyseisiä omaisuuseriä tai 
omaisuuserien luokkia koskevat 
huomattavat bruttopositionsa tai avoimet 
positionsa;

Or. en

Tarkistus 1152
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) annettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle pyynnöstä täydellinen 
erittely minkä tahansa tai kaikkien 
markkinajäsenten tai -osapuolten 
positioista, myös mahdollisista asiakkaiden 
lukuun hallussa pidetyistä positioista.

(b) antavat toimivaltaiselle viranomaiselle 
pyynnöstä täydellisen erittelyn minkä 
tahansa tai kaikkien markkinajäsenten tai -
osapuolten positioista, myös mahdollisista 
asiakkaiden lukuun hallussa pidetyistä 
positioista lukuun ottamatta asetuksen 
(EU) N:o .../... [Euroopan 
markkinarakenneasetus] tai energian 
tukkumarkkinoiden eheydestä ja 
tarkasteltavuudesta annetun asetuksen 
(EU) N:o 1227/2011 mukaisesti 
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ilmoitettuja (tai ilmoitettavia) positioita.

Or. en

Tarkistus 1153
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) annettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle pyynnöstä täydellinen 
erittely minkä tahansa tai kaikkien 
markkinajäsenten tai -osapuolten
positioista, myös mahdollisista 
asiakkaiden lukuun hallussa pidetyistä 
positioista.

(b) antavat päivittäin toimivaltaiselle 
viranomaiselle täydellisen erittelyn minkä 
tahansa tai kaikkien positioiden haltijoiden 
kaikista positioista edeltävän 
kaupankäyntipäivän päättyessä,

Or. en

Tarkistus 1154
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) annettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle pyynnöstä täydellinen 
erittely minkä tahansa tai kaikkien 
markkinajäsenten tai -osapuolten
positioista, myös mahdollisista 
asiakkaiden lukuun hallussa pidetyistä 
positioista.

(b) antavat päivittäin toimivaltaiselle 
viranomaiselle täydellisen erittelyn minkä 
tahansa tai kaikkien positioiden haltijoiden 
kaikista positioista edeltävän 
kaupankäyntipäivän päättyessä,

Or. en
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Tarkistus 1155
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) annettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle pyynnöstä täydellinen 
erittely minkä tahansa tai kaikkien 
markkinajäsenten tai -osapuolten 
positioista, myös mahdollisista asiakkaiden 
lukuun hallussa pidetyistä positioista.

(b) antavat EAMV:lle ja toimivaltaiselle 
viranomaiselle reaaliajassa täydellisen 
erittelyn minkä tahansa tai kaikkien 
markkinajäsenten tai -osapuolten 
positioista, myös mahdollisista asiakkaiden 
lukuun hallussa pidetyistä positioista.

Or. en

Tarkistus 1156
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan a alakohdan mukaista 
velvoitetta sovelletaan ainoastaan, jos 
sekä kaupankäyntiä hoitavien henkilöiden 
määrä että heidän tiettyyn 
rahoitusvälineeseen liittyvät avoimet 
positionsa ylittävät vähimmäiskynnykset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1157
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan a alakohdan mukaista Edellä olevan a ja aa alakohdan mukaista 
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velvoitetta sovelletaan ainoastaan, jos sekä 
kaupankäyntiä hoitavien henkilöiden 
määrä että heidän tiettyyn 
rahoitusvälineeseen liittyvät avoimet 
positionsa ylittävät vähimmäiskynnykset.

velvoitetta sovelletaan ainoastaan, jos sekä 
henkilöiden määrä että heidän tiettyyn 
rahoitusvälineeseen liittyvät avoimet 
positionsa ylittävät vähimmäiskynnykset.

Or. en

Tarkistus 1158
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan a alakohdan mukaista 
velvoitetta sovelletaan ainoastaan, jos sekä 
kaupankäyntiä hoitavien henkilöiden 
määrä että heidän tiettyyn 
rahoitusvälineeseen liittyvät avoimet 
positionsa ylittävät vähimmäiskynnykset.

Edellä olevan a alakohdan mukaista 
velvoitetta sovelletaan ainoastaan, jos sekä 
positioita hallussaan pitävien henkilöiden 
määrä että heidän tiettyyn 
rahoitusvälineeseen liittyvät avoimet 
positionsa ylittävät vähimmäiskynnykset.

Or. en

Tarkistus 1159
Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

EAMV varmistaa, että toimitetut tiedot 
kootaan yhteen kunkin 
markkinaosapuolen ja kaupankäyntiä 
hoitavan henkilön osalta 3 kohdan 
mukaisesti ja markkinaosapuolten 
muiden luokkien osalta tämän direktiivin 
59 artiklan ja asetuksen (EU) N:o .../...
[rahoitusmarkkina-asetus] mukaisesti.
EAMV julkaisee nämä tiedot 
päivittäisessä kertomuksessa yksittäisiä 
markkinaosapuolia ja 
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markkinaosapuolten luokkia koskevien 
positiolimiittien täytäntöönpanoa varten.

Or. en

Perustelu

Hyödykkeillä keinottelun estämiseksi ja sellaisten harhaanjohtavien hintasignaalien 
torjumiseksi, jotka eivät viittaa taustalla oleviin perustekijöihin, positiolimiittien ohella 
tarvitaan täsmällistä ja reaaliaikaista raportointia positioista.

Tarkistus 1160
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hyödykejohdannaisilla tai 
päästöoikeuksilla tai niiden 
johdannaisilla kauppapaikan 
ulkopuolella kauppaa käyvät 
sijoituspalveluyritykset toimittavat 
toimivaltaisille viranomaisille pyynnöstä 
täydellisen erittelyn positioistaan 
asetuksen (EU) N:o .../...
[rahoitusmarkkina-asetus] mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1161
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
mainitun julkistamisen 
mahdollistamiseksi jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että säännellyt markkinat, 

Poistetaan.
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monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät 
ja organisoidut kaupankäyntijärjestelmät
ilmoittavat vastaavalle kauppapaikalle 
yksityiskohtaiset tiedot positioistaan 
reaaliajassa, myös mahdollisista 
asiakkaiden lukuun hallussa pidetyistä 
positioista.

Or. de

Perustelu

Die (Echtzeit)-Meldung von Derivate-Positionen ist mit Kosten für den Aufbau der 
entsprechenden Infrastruktur verbunden, dem kein zusätzlicher Nutzen gegenübersteht. Dem 
Betreiber der Handelsplattform liegen die entsprechenden Transaktionsdaten schon vor, da 
sich die Meldepflichten ausschließlich auf Positionen beziehen, die auf den jeweiligen 
Plattformen gehandelt werden. Die Summe der Handelsaktivitäten des jeweiligen Teilnehmers 
bzw. Mitglieds ergibt demnach exakt die Höhe der Positionen, so dass eine zusätzliche 
Berichtspflicht der Teilnehmer / Mitglieder überflüssig ist. Sie ist zudem für Derivate nicht 
notwendig, da bereits unter EMIR eine entsprechende Berichtspflicht gegenüber 
Transaktionsregistern existiert. Dass ein Doppelreporting vermieden werden soll, 
unterstreicht auch Erwägungsgrund 29 MiFIR.

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

Tarkistus 1162
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa mainitun 
julkistamisen mahdollistamiseksi 
jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyt markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät ilmoittavat 
vastaavalle kauppapaikalle 
yksityiskohtaiset tiedot positioistaan 
reaaliajassa, myös mahdollisista 
asiakkaiden lukuun hallussa pidetyistä 
positioista.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa mainitun 
julkistamisen ja raportoinnin 
mahdollistamiseksi jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että kaikki säännellyllä 
markkinalla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä 
kaupankäynnin kohteeksi otetussa 
rahoitusvälineessä tai rahoitusvälineessä, 
jolla käydään kauppaa, positioita 
hallussaan pitävät henkilöt ilmoittavat 
vastaavalle kauppapaikalle 
yksityiskohtaiset tiedot positioistaan 
kunkin kaupankäyntipäivän päättyessä 
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sekä tarvittaessa määritetyin väliajoin 
kaupankäyntipäivän aikana.

Or. en

Tarkistus 1163
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa mainitun 
julkistamisen mahdollistamiseksi 
jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyt markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät ilmoittavat 
vastaavalle kauppapaikalle 
yksityiskohtaiset tiedot positioistaan 
reaaliajassa, myös mahdollisista 
asiakkaiden lukuun hallussa pidetyistä 
positioista.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa mainitun 
julkistamisen mahdollistamiseksi 
jäsenvaltioiden on edellytettävä, että kaikki 
kyseisessä rahoitusvälineessä positioita 
hallussaan pitävät henkilöt ilmoittavat 
vastaavalle kauppapaikalle, tai 
OTC-sopimusten ollessa kyseessä suoraan 
toimivaltaisille viranomaisille,
yksityiskohtaiset tiedot positioistaan 
reaaliajassa, myös mahdollisista 
asiakkaiden lukuun hallussa pidetyistä 
positioista, sekä siitä, onko transaktio 
vilpittömässä tarkoituksessa tehtyä 
suojautumista koskeva transaktio.

Or. en

Tarkistus 1164
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa mainitun 
julkistamisen mahdollistamiseksi 
jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyt markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa mainitun 
julkistamisen mahdollistamiseksi 
jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyt markkinat ja monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ilmoittavat 
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kaupankäyntijärjestelmät ilmoittavat 
vastaavalle kauppapaikalle 
yksityiskohtaiset tiedot positioistaan 
reaaliajassa, myös mahdollisista 
asiakkaiden lukuun hallussa pidetyistä 
positioista.

vastaavalle kauppapaikalle 
yksityiskohtaiset tiedot positioistaan 
päivittäin, myös mahdollisista asiakkaiden 
lukuun hallussa pidetyistä positioista.

Or. de

Perustelu

Rahoitusalan ulkopuolisia yrityksiä koskevien raportointivaatimusten on oltava suhteellisia.
Reaaliaikaisista ilmoituksista aiheutuisi erittäin suuria kustannuksia, ja ne olisivat 
tarpeettoman raskas taakka finanssialan ulkopuolisille yrityksille.

Tarkistus 1165
Rachida Dati

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa mainitun 
julkistamisen mahdollistamiseksi 
jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyt markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät ilmoittavat 
vastaavalle kauppapaikalle 
yksityiskohtaiset tiedot positioistaan 
reaaliajassa, myös mahdollisista 
asiakkaiden lukuun hallussa pidetyistä 
positioista.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa mainitun 
julkistamisen mahdollistamiseksi 
jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyt markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät ilmoittavat 
vastaavalle kauppapaikalle 
yksityiskohtaiset tiedot positioistaan 
kohtuullisen ajanjakson kuluessa, myös 
mahdollisista asiakkaiden lukuun hallussa 
pidetyistä positioista.

Or. fr

Perustelu

Positioista on ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot julkaistavassa viikkoraportissa. Näin ollen 
ei ole tarpeen saada positioista tietoa reaaliajassa. Tämä vaatimus olisi tavoitteeseen nähden 
kohtuuton, kun otetaan huomioon säänneltyjen markkinoiden osapuolille, monenkeskisille 
kaupankäyntijärjestelmille ja organisoiduille kaupankäyntijärjestelmille aiheutuvat 
kustannukset. Sääntelyviranomainen määrittäisi kohtuullisen ajanjakson.
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Tarkistus 1166
Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hyödykejohdannaisilla tai 
päästöoikeuksilla tai niiden 
johdannaisilla säännellyn markkinan, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella 
kauppaa käyvät sijoituspalveluyritykset 
toimittavat EAMV:lle ja toimivaltaiselle 
viranomaiselle täydellisen erittelyn 
positioistaan reaaliajassa.

Or. en

Perustelu

Koko unionista on kerättävä johdonmukaisesti yksityiskohtaisia ja standardimuotoisia tietoja, 
jotka on yhdistettävä, jotta yksittäisiin kaupankäyntitoimintaa hoitaviin henkilöihin ja näiden 
henkilöiden luokkiin voidaan soveltaa tehokkaasti positiolimiittejä. Näin estetään 
hyödykejohdannaismarkkinoiden hinnanmuodostuksen vääristyminen ja havaitaan ja 
torjutaan järjestelmäriskin muodostuminen.

Tarkistus 1167
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 2 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EAMV:lle ja toimivaltaiselle 
viranomaiselle toimitettaviin 
ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin on sisällytettävä 
seuraavat tiedot:
(i) molempien osapuolten henkilötiedot;
(ii) positioita koskevien muutosten 
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täsmällinen ajankohta;
(iii) position nimellisarvo;
(iv) position erääntymisaika;
(v) position koko futuurisopimusten 
perusteella;
(vi) vähentääkö positio objektiivisesti 
hyödykkeeseen liittyvään liiketoimintaan 
suoraan liittyviä riskejä.

Or. en

Perustelu

Koko unionista on kerättävä johdonmukaisesti yksityiskohtaisia ja standardimuotoisia tietoja, 
jotka on yhdistettävä, jotta yksittäisiin kaupankäyntitoimintaa hoitaviin henkilöihin ja näiden 
henkilöiden luokkiin voidaan soveltaa tehokkaasti positiolimiittejä. Näin estetään 
hyödykejohdannaismarkkinoiden hinnanmuodostuksen vääristyminen ja havaitaan ja 
torjutaan järjestelmäriskin muodostuminen.

Tarkistus 1168
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Säännellyn markkinan, monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän on luokiteltava 
jäsenet, osapuolet ja niiden asiakkaat
kaupankäyntiä hoitavina henkilöinä heidän 
pääasiallisen liiketoimintansa luonteen 
mukaan ja ottaen huomioon mahdolliset 
sovellettavat toimiluvat joko

Säännellyn markkinan, monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän tai tarvittaessa 
toimivaltaisten viranomaisten on 
luokiteltava asianomaisessa 
rahoitusvälineessä positiota hallussaan 
pitävät henkilöt kaupankäyntiä hoitavina 
henkilöinä EAMV:n määrittämien 
täsmällisten suuntaviivojen ja ehtojen 
mukaisesti heidän pääasiallisen 
liiketoimintansa luonteen mukaan ja ottaen 
huomioon mahdolliset sovellettavat 
toimiluvat joko

Or. en
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Tarkistus 1169
Sylvie Goulard

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

Komission teksti Tarkistus

Säännellyn markkinan, monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai 
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän
on luokiteltava jäsenet, osapuolet ja niiden 
asiakkaat kaupankäyntiä hoitavina 
henkilöinä heidän pääasiallisen 
liiketoimintansa luonteen mukaan ja ottaen 
huomioon mahdolliset sovellettavat 
toimiluvat joko

Asianomaisessa rahoitusvälineessä 
positiota hallussaan pitävät henkilöt on 
luokiteltava heidän pääasiallisen 
liiketoimintansa luonteen mukaan ja ottaen 
huomioon mahdolliset sovellettavat 
toimiluvat joko

Or. en

Tarkistus 1170
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kaupallisina yrityksinä; (d) kaupallisina yrityksinä, jotka 
toteuttavat vilpittömässä mielessä tehtyä 
suojautumista koskevia transaktioita;

Or. en

Tarkistus 1171
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdassa mainituissa 
ilmoituksissa olisi täsmennettävä pitkien ja 
lyhyiden positioiden lukumäärä 
kaupankäyntiä hoitavien henkilöiden 
luokan mukaan, niissä edellisen 
ilmoituksen jälkeen tapahtuneet muutokset, 
auki olevien sopimusten kokonaismäärä 
(total open interest) kussakin luokassa sekä 
kaupankäyntiä hoitavien henkilöiden määrä 
kussakin luokassa.

Edellä 1 kohdan a alakohdassa mainituissa 
ilmoituksissa on täsmennettävä pitkien ja 
lyhyiden positioiden lukumäärä 
kaupankäyntiä hoitavien henkilöiden 
luokan mukaan, niissä edellisen 
ilmoituksen jälkeen tapahtuneet muutokset, 
auki olevien sopimusten kokonaismäärä 
(total open interest) kussakin luokassa sekä 
kaupankäyntiä hoitavien henkilöiden määrä 
kussakin luokassa.

Edellä 1 kohdan a alakohdassa ja 
1 a kohdassa mainituissa ilmoituksissa on 
myös erotettava toisistaan
(i) positiot, joiden katsotaan objektiivisesti 
vähentävän hyödykkeeseen liittyvään 
liiketoimintaan suoraan liittyviä riskejä;
(ii) muut positiot.

Or. en

Perustelu

Transaktiot, jotka eivät liity taustalla olevaan kaupalliseen toimintaan, olisi yksilöitävä ja 
niistä olisi ilmoitettava, jotta kaikilla kauppapaikoilla voidaan soveltaa johdonmukaisia 
positiolimiittejä. Tämän järjestelmän tietojen avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat 
rajoittaa tilapäisesti sellaisten lisäpositioiden muodostumista, joita ei oteta 
suojautumistarkoituksissa. Järjestelmän avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat myös 
seurata ja pienentää laaja-alaisia ja järjestelmään liittyviä riskejä.

Tarkistus 1172
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdassa
mainituissa ilmoituksissa olisi 
täsmennettävä pitkien ja lyhyiden 
positioiden lukumäärä kaupankäyntiä 
hoitavien henkilöiden luokan mukaan, 

Edellä 1 kohdassa mainituissa 
ilmoituksissa olisi täsmennettävä pitkien ja 
lyhyiden positioiden lukumäärä 
kaupankäyntiä hoitavien henkilöiden 
luokan mukaan, niissä edellisen 
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niissä edellisen ilmoituksen jälkeen 
tapahtuneet muutokset, auki olevien 
sopimusten kokonaismäärä (total open 
interest) kussakin luokassa sekä 
kaupankäyntiä hoitavien henkilöiden määrä 
kussakin luokassa.

ilmoituksen jälkeen tapahtuneet muutokset, 
auki olevien sopimusten kokonaismäärä 
(total open interest) kussakin luokassa sekä 
kaupankäyntiä hoitavien henkilöiden määrä 
kussakin luokassa.

Niissä on myös eroteltava toisistaan 
liiketoimintaan suoraan liittyviä riskejä 
objektiivisesti vähentävät positiot muista 
positioista.

Or. en

Tarkistus 1173
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdassa mainituissa 
ilmoituksissa olisi täsmennettävä pitkien ja 
lyhyiden positioiden lukumäärä 
kaupankäyntiä hoitavien henkilöiden
luokan mukaan, niissä edellisen 
ilmoituksen jälkeen tapahtuneet muutokset, 
auki olevien sopimusten kokonaismäärä 
(total open interest) kussakin luokassa sekä 
kaupankäyntiä hoitavien henkilöiden
määrä kussakin luokassa.

Edellä 1 kohdan a alakohdassa mainituissa 
ilmoituksissa olisi täsmennettävä pitkien ja 
lyhyiden bruttopositioiden ja avoimien 
positioiden lukumäärä ja markkina- ja 
nimellisarvot positioiden haltijoiden 
luokan mukaan, niissä edellisen 
ilmoituksen jälkeen tapahtuneet muutokset, 
pitkien ja lyhyiden auki olevien 
sopimusten kokonaismäärä (total open 
interest) kussakin luokassa sekä 
positioiden haltijoiden määrä kussakin 
luokassa.

Or. en

Tarkistus 1174
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdassa mainituissa 
ilmoituksissa olisi täsmennettävä pitkien ja 
lyhyiden positioiden lukumäärä 
kaupankäyntiä hoitavien henkilöiden 
luokan mukaan, niissä edellisen 
ilmoituksen jälkeen tapahtuneet muutokset, 
auki olevien sopimusten kokonaismäärä 
(total open interest) kussakin luokassa sekä 
kaupankäyntiä hoitavien henkilöiden
määrä kussakin luokassa.

Edellä 1 kohdan a alakohdassa mainituissa 
ilmoituksissa olisi täsmennettävä pitkien ja 
lyhyiden positioiden lukumäärä positioiden 
haltijoiden luokan mukaan, niissä edellisen 
ilmoituksen jälkeen tapahtuneet muutokset, 
pitkien ja lyhyiden auki olevien 
sopimusten kokonaismäärä (total open 
interest) kussakin luokassa sekä 
positioiden haltijoiden määrä kussakin 
luokassa.

Or. en

Tarkistus 1175
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Laskettaessa edellä olevassa a, aa ja 
b alakohdassa mainittuja ilmoituksia 
varten asianomaisten henkilöiden 
suoraan ja epäsuorasti hallussaan 
pitämiä lyhyitä ja pitkiä bruttopositioita ja 
avoimia positioita sekä nimellisarvoja, 
mikä koskee myös osuutta indeksin, 
arvopaperikorin tai pörssilistatun 
rahaston tai vastaavan yhteisön osuuden 
kautta, on otettava huomioon, 
sovelletaanko tiettyyn omaisuuserään tai 
omaisuuserien luokkaan erilaisia 
investointistrategioita saman 
rahastonhoitajan hoitamien useamman 
kuin yhden erillisen rahaston kautta, 
sovelletaanko tiettyyn omaisuuserään tai 
omaisuuserien luokkaan samaa 
investointistrategiaa useamman kuin 
yhden rahaston kautta ja hoidetaanko 
useampaa kuin yhtä osakesalkkua 
samassa yhteisössä harkinnanvaraisesti 
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soveltaen tiettyyn omaisuuserään tai 
omaisuuserien luokkaan samaa 
investointistrategiaa.

Or. en

Tarkistus 1176
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
ilmoitusten muodon ja 2 kohdan mukaisesti 
toimitettavien tietojen sisällön 
määrittämiseksi.

EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 1 ja 
1 a kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten 
muodon ja 2 kohdan mukaisesti 
toimitettavien tietojen sisällön 
määrittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 1177
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
ilmoitusten muodon ja 2 kohdan mukaisesti 
toimitettavien tietojen sisällön 
määrittämiseksi.

EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
ilmoitusten muodon ja 2 kohdan mukaisesti 
sekä 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti
toimitettavien tietojen sisällön 
määrittämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 1178
Rachida Dati

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
ilmoitusten muodon ja 2 kohdan 
mukaisesti toimitettavien tietojen sisällön 
määrittämiseksi.

EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
ilmoitusten muodon, 2 kohdan mukaisesti 
toimitettavien tietojen sisällön ja 
ilmoitusajankohdan määrittämiseksi.

Or. fr

Perustelu

Positioista on ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot julkaistavassa viikkoraportissa. Näin ollen 
ei ole tarpeen saada positioista tietoa reaaliajassa. Tämä vaatimus olisi tavoitteeseen nähden 
kohtuuton, kun otetaan huomioon säänneltyjen markkinoiden osapuolille, monenkeskisille 
kaupankäyntijärjestelmille ja organisoiduille kaupankäyntijärjestelmille aiheutuvat 
kustannukset. Sääntelyviranomainen määrittäisi kohtuullisen ajanjakson.

Tarkistus 1179
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 94 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä
toimenpiteistä, joilla täsmennetään 1 
kohdan viimeisessä alakohdassa mainitut 
kynnykset ja 3 kohdassa mainitut jäsenten, 
osapuolten ja asiakkaiden luokat.

EAMV toimittaa komissiolle teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
toimenpiteistä, joilla täsmennetään 
1 kohdan viimeisessä alakohdassa mainitut 
kynnykset ja hyväksytään asiaa koskevia 
suuntaviivoja, ehtoja ja 
ilmoitusvelvoitteita 3 kohdassa mainittujen
jäsenten, osapuolten, OTC-välittäjien ja 
asiakkaiden luokkien yksilöimiseksi.

Or. en
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Tarkistus 1180
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 94 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
toimenpiteistä, joilla täsmennetään 1 
kohdan viimeisessä alakohdassa mainitut 
kynnykset ja 3 kohdassa mainitut jäsenten, 
osapuolten ja asiakkaiden luokat.

EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joilla 
täsmennetään 1 kohdan viimeisessä 
alakohdassa mainitut kynnykset ja 
3 kohdassa mainitut jäsenten, osapuolten 
ja asiakkaiden luokat.

Or. en

Perustelu

Kysymys on luonteeltaan tekninen, minkä vuoksi EAMV pystyy paremmin käsittelemään sitä.

Tarkistus 1181
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 94 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
toimenpiteistä, joilla täsmennetään 1 
kohdan viimeisessä alakohdassa mainitut 
kynnykset ja 3 kohdassa mainitut jäsenten, 
osapuolten ja asiakkaiden luokat.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä toimenpiteistä, joilla 
täsmennetään 1 kohdan viimeisessä 
alakohdassa mainitut kynnykset ja 
3 kohdassa mainitut positioiden haltijoiden
luokat.

Or. en

Tarkistus 1182
Pascal Canfin



AM\901766FI.doc 151/170 PE489.466v01-00

FI

Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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.

Or. en

Tarkistus 1183
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 95 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
toimenpiteistä, joilla edellytetään kaikkien 
1 kohdan a alakohdassa mainittujen 
ilmoitusten toimittamista EAMV:lle 
määräajankohtana viikoittain, jotta 
EAMV voi julkaista ne keskitetysti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1184
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

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

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 95 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
toimenpiteistä, joilla edellytetään kaikkien 
1 kohdan a alakohdassa mainittujen 
ilmoitusten toimittamista EAMV:lle
määräajankohtana viikoittain, jotta EAMV 
voi julkaista ne keskitetysti.

EAMV voi vaatia kaikkien 1 kohdan 
a alakohdassa mainittujen ilmoitusten 
toimittamista määräajankohtana viikoittain, 
jotta ne voidaan julkaista keskitetysti.

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

Or. en

Perustelu

Kysymys on luonteeltaan tekninen, minkä vuoksi EAMV pystyy paremmin käsittelemään sitä.

Tarkistus 1185
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset, 
joilla täsmennetään toimenpiteet, joilla 
edellytetään kaikkien 1 kohdan 
a alakohdassa mainittujen ilmoitusten 
toimittamista EAMV:lle 
määräajankohtana päivittäin, jotta 
EAMV voi julkaista ne keskitetysti. Nämä 
tekniset standardit mahdollistavat julkisen 
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raportoinnin helposti saatavissa olevalla 
tavalla siten, että yksilöidään 
hyödykejohdannaiskaupan suuntaukset ja 
riskit kauppapaikoille, 
OTC-johdannaisille ja kyseisille 
hyödykemarkkinoille.
EAMV:n on toimitettava nämä teknisten
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
...kuuta ...*.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuihin teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksiin 
perustuvat tekniset 
täytäntöönpanostandardit asetuksen (EY) 
N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.
______________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 12 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Tarkistus 1186
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Sovellettaessa 59 artiklan 1 kohtaa 
EAMV laatii tiiviissä yhteistyössä 
Euroopan järjestelmäriskikomitean ja 
unionin ja kolmansien maiden muiden 
asianomaisten alakohtaisten valvojien 
kanssa teknisten sääntelystandardien 
luonnoksia, joissa täsmennetään kyseisten 
hyödykemarkkinoiden ominaispiirteiden 
seurantaa varten tarvittavat indikaattorit 
ja kynnysarvot, sekä yksityiskohtaiset ja 
koontitiedot, jotka asetuksessa [Euroopan 
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markkinarakenneasetus] valtuutettujen 
markkinaosapuolten, säänneltyjen 
markkinoiden, monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
sekä kauppatietorekisterien on 
toimitettava asianomaisille toimivaltaisille 
viranomaisille, EAMV:lle ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitealle.
Näitä indikaattoreita hyödyntävät 
erityisesti toimivaltaiset viranomaiset ja 
asetuksen (EU) N:o .../...
[rahoitusmarkkinadirektiivi] 35 artiklassa 
säädetty EAMV:n hyödykejaosto 
tarkastellakseen jatkuvasti, 
yksityiskohtaisesti ja perusteellisesti 
kyseisten hyödykemarkkinoiden tuotanto-
ja kulutusmalleja, välitystä, kuljetusta, 
sijoitusten arvioituja ja virallisia määriä 
mukaan lukien ennalta maksetut 
sopimukset, käyttämätöntä kapasiteettia ja 
pitkän aikavälin tarjonnan ja kysynnän 
suuntauksia sekä kyseisten 
hyödykemarkkinoiden hintojen 
heilahtelua ja vastaavuusmalleja muiden 
omaisuuserien ja omaisuuserien luokkien 
kanssa.
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.

Or. en

Tarkistus 1187
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
61 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltioiden on annettava 
kaikkien markkinoiden ylläpitäjien 
ylläpitää hyväksytyn julkistamisjärjestelyn, 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
tarjoajan ja hyväksytyn 
ilmoitusjärjestelmän tietopalveluja, 
edellyttäen että tarkistetaan etukäteen, että 
ne noudattavat tämän osaston säännöksiä.
Kyseinen palvelu on sisällytettävä niiden 
toimilupaan.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltioiden on annettava 
kaikkien markkinoiden ylläpitäjien 
ylläpitää hyväksytyn julkistamisjärjestelyn 
ja hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän 
tietopalveluja, edellyttäen että tarkistetaan 
etukäteen, että ne noudattavat tämän 
osaston säännöksiä. Kyseinen palvelu on 
sisällytettävä niiden toimilupaan.

Or. en

Tarkistus 1188
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
65 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
tietopalvelujen tarjoajan ylimmän 
hallintoelimen kaikki jäsenet ovat aina
riittävät hyvämaineisia, että heillä on 
riittävä tietämys, taidot ja kokemus ja että 
he käyttävät riittävästi aikaan tehtäviensä 
hoitamiseen.

Tietopalvelujen tarjoajan ylimmän 
hallintoelimen kaikkien jäsenten on aina 
oltava riittävän hyvämaineisia, heillä on 
oltava riittävä tietämys, taidot ja kokemus, 
ja heidän on käytettävä riittävästi aikaa 
tehtäviensä hoitamiseen.

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 1189
Kay Swinburne, Ashley Fox
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Ehdotus direktiiviksi
65 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ylimmällä hallintoelimellä on oltava 
kokonaisuutena riittävä tietämys, taidot ja 
kokemus, jotta se voi ymmärtää 
tietopalvelujen tarjoajan toimintaa.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ylimmän hallintoelimen kukin jäsen toimii
rehellisesti, lahjomattomasti ja 
riippumattomasti, jotta hän voi tehokkaasti 
arvioida ja kyseenalaistaa ylemmän johdon 
päätöksiä.

Ylimmällä hallintoelimellä on oltava 
kokonaisuutena riittävä tietämys, taidot ja 
kokemus, jotta se voi ymmärtää 
tietopalvelujen tarjoajan toimintaa.
Ylimmän hallintoelimen kunkin jäsenen 
on toimittava rehellisesti, lahjomattomasti 
ja riippumattomasti, jotta hän voi 
tehokkaasti arvioida ja kyseenalaistaa 
ylemmän johdon päätöksiä.

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 1190
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
65 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos markkinoiden ylläpitäjä, joka hakee 
toimilupaa hyväksytyn 
julkistamisjärjestelyn, konsolidoitujen 
kaupankäyntitietojen tarjoajan tai 
hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän 
ylläpitämiseen, ja hyväksytyn 
julkistamisjärjestelyn, konsolidoitujen 
kaupankäyntitietojen tarjoajan ja 
hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän ylimmän 
hallintoelimen jäsenet ovat samat kuin 
säännellyn markkinan ylimmän 
hallintoelimen jäsenet, kyseisten 

Jos markkinoiden ylläpitäjä, joka hakee 
toimilupaa hyväksytyn 
julkistamisjärjestelyn tai hyväksytyn 
ilmoitusjärjestelmän ylläpitämiseen, ja 
hyväksytyn julkistamisjärjestelyn ja 
hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän ylimmän 
hallintoelimen jäsenet ovat samat kuin 
säännellyn markkinan ylimmän 
hallintoelimen jäsenet, kyseisten 
henkilöiden katsotaan täyttävän 
ensimmäisessä alakohdassa säädetyt 
vaatimukset
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henkilöiden katsotaan täyttävän 
ensimmäisessä alakohdassa säädetyt 
vaatimukset

Or. en

Tarkistus 1191
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
65 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

65 a artikla
Eurooppalaisen konsolidoitujen 

kaupankäyntitietojen järjestelmän 
perustaminen

1. Perustetaan yhtenäinen 
eurooppalainen konsolidoitujen 
kaupankäyntitietojen järjestelmä, jolla 
konsolidoidaan tiedot osakkeista ja 
osakkeenomaisista rahoitusvälineistä, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyllä markkinalla tai joilla 
käydään kauppaa säännellyllä 
markkinalla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä.
2. Eurooppalaista konsolidoitujen 
kaupankäyntitietojen järjestelmää 
hallinnoi EU:n yhteisö komission 
delegoiduilla säädöksillä vahvistamien 
vaatimusten mukaisesti. Delegoiduissa 
säädöksissä kuvataan myös menettely, 
jota noudatetaan tämän yhteisön 
nimittämisessä julkisen tarjouspyynnön 
kautta.
3. Eurooppalaisen konsolidoitujen 
kaupankäyntitietojen järjestelmän 
soveltamista laajennetaan muihin kuin 
pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin, 
erityisesti joukkovelkakirjoihin, 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta.
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Or. en

Tarkistus 1192
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hyväksytyn julkistamisjärjestelyn 
välityksellä julkaistuissa tiedoissa on 
mainittava vähintään seuraavat tiedot:
a) rahoitusvälineen tunniste;
b) hinta, jolla liiketoimi tehtiin;
c) liiketoimen volyymi;
d) liiketoimen tekoajankohta;
e) liiketoimen ilmoittamisajankohta;
f) liiketoimen hinnan merkintätapa;
g) kauppapaikka, jossa liiketoimi 
toteutettiin, tai muussa tapauksessa koodi 
"OTC";
h) soveltuvin osin maininta siitä, että 
liiketoimeen sovellettiin erityisehtoja.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1193
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Kotijäsenvaltion on edellytettävä, että 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
tarjoajalla on käytössä riittävät 
toimintaperiaatteet ja järjestelyt, joiden 
avulla asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] 5 ja 19 artiklan 
mukaisesti julkistetut tiedot voidaan kerätä, 
konsolidoida jatkuvaksi sähköiseksi 
tietovirraksi ja antaa yleisön saataville 
teknisten mahdollisuuksien mukaan
reaaliajassa kohtuullisin kaupallisin 
ehdoin, mukaan lukien vähintään seuraavat 
tiedot:

Kotijäsenvaltion on edellytettävä, että 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
tarjoajalla on käytössä riittävät 
toimintaperiaatteet ja järjestelyt, joiden 
avulla asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] 5 ja 19 artiklan 
mukaisesti julkistetut tiedot voidaan kerätä, 
konsolidoida jatkuvaksi sähköiseksi 
tietovirraksi ja antaa yleisön saataville 
reaaliajassa kohtuullisin kaupallisin 
ehdoin, mukaan lukien vähintään seuraavat 
tiedot:

Or. en

Perustelu

Epäselvyyksien välttämiseksi sanamuodoksi olisi syytä muuttaa "reaaliajassa" sanamuodon 
"teknisten mahdollisuuksien mukaan reaaliajassa" asemesta. Viimeksi mainittu on 
ensimmäisessä rahoitusmarkkinadirektiivissä käytetty sanamuoto, jota sovelletaan lähinnä 
OTC-johdannaisten kaupankäynnin jälkeiseen avoimuuteen, jossa reaaliajaksi sallitaan 
enintään kolmen minuutin viive, jos kauppaa käytiin puhelimitse.

Tarkistus 1194
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(g a) soveltuvilta osin automatisoitu 
kaupankäyntijärjestelmä, jolla liiketoimi 
luotiin;

Or. en

Perustelu

Suuren osan liiketoimista luovat algoritmit eivätkä ihmiset, joten on tärkeää tietää, mitä 
algoritmia käytettiin.
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Tarkistus 1195
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g b) jos liiketoimi toteutettiin 
OTC-kaupankäyntinä, liiketoimen 
luonne;

Or. en

Tarkistus 1196
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) oliko liiketoimi asetuksen (EU) N:o 
236/2012 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettu lyhyeksimyynti;

Or. en

Tarkistus 1197
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tiedot on annettava käyttöön maksutta 15 
minuuttia liiketoimen julkistamisen 
jälkeen. Kotijäsenvaltion on edellytettävä, 

Konsolidoidut kaupan jälkeiset tiedot on 
annettava käyttöön datalisenssimaksutta 
julkista tiedottamista varten 15 minuuttia 
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että konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
tarjoaja pystyy tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti levittämään tällaiset 
tiedot siten, että ne saadaan käyttöön 
nopeasti, syrjimättömästi ja sellaisessa 
muodossa, että markkinaosapuolet voivat 
käyttää niitä helposti.

liiketoimen julkistamisen jälkeen.
Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien 
olisi annettava reaaliaikaiset tiedot 
markkinoilla toimiville ammattilaisille 
kohtuullisin kaupallisin ehdoin.
Kotijäsenvaltion on edellytettävä, että 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
tarjoaja pystyy tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti levittämään tällaiset 
tiedot siten, että ne saadaan käyttöön 
nopeasti, syrjimättömästi ja sellaisessa 
muodossa, että markkinaosapuolet voivat 
käyttää niitä helposti.

Or. en

Perustelu

Tiedot on annettava käyttöön maksutta 15 minuuttia liiketoimen julkistamisen jälkeen.
Sanamuotoa olisi muutettava, jotta konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajalla on 
mahdollisuus saada maksu koontipalveluistaan. Voitaisiin tarjota erittäin kustannustehokas 
ratkaisu, koska tietolähteet (kauppapaikat) eivät tässä tapauksessa perisi 
datalisenssimaksuja.

Tarkistus 1198
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(g a) soveltuvilta osin automatisoitu 
kaupankäyntijärjestelmä, jolla liiketoimi 
luotiin;

Or. en

Tarkistus 1199
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g b) jos liiketoimi toteutettiin 
OTC-kaupankäyntinä, liiketoimen 
luonne;

Or. en

Tarkistus 1200
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tiedot on annettava käyttöön maksutta 15 
minuuttia liiketoimen julkistamisen 
jälkeen. Kotijäsenvaltion on edellytettävä, 
että konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
tarjoaja pystyy tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti levittämään tällaiset 
tiedot siten, että ne saadaan käyttöön 
nopeasti, syrjimättömästi ja sellaisissa 
yleisesti hyväksytyissä muodoissa, jotka 
ovat yhteentoimivia ja helposti 
markkinaosapuolten käytettävissä.

Konsolidoidut kaupan jälkeiset tiedot on 
annettava käyttöön datalisenssimaksutta 
julkista tiedottamista varten 15 minuuttia 
liiketoimen julkistamisen jälkeen.
Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien 
olisi annettava reaaliaikaiset tiedot 
markkinoilla toimiville ammattilaisille 
kohtuullisin kaupallisin ehdoin.
Kotijäsenvaltion on edellytettävä, että 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
tarjoaja pystyy tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti levittämään tällaiset 
tiedot siten, että ne saadaan käyttöön 
nopeasti, syrjimättömästi ja sellaisissa 
yleisesti hyväksytyissä muodoissa, jotka 
ovat yhteentoimivia ja helposti 
markkinaosapuolten käytettävissä.

Or. en

Perustelu

Tiedot on annettava käyttöön maksutta 15 minuuttia liiketoimen julkistamisen jälkeen.
Sanamuotoa olisi muutettava, jotta konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajalla on 
mahdollisuus saada maksu koontipalveluistaan. Voitaisiin tarjota erittäin kustannustehokas 
ratkaisu, koska tietolähteet (kauppapaikat) eivät tässä tapauksessa perisi 
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datalisenssimaksuja.

Tarkistus 1201
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kotijäsenvaltion on velvoitettava 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
tarjoaja varmistamaan, että tarjotut tiedot 
kootaan vähintään niistä säännellyistä 
markkinoista, monenkeskisistä 
kaupankäyntijärjestelmistä ja hyväksytyistä 
julkistamisjärjestelyistä ja niiden 
rahoitusvälineiden osalta, jotka 
täsmennetään 8 kohdan c alakohdan 
mukaisissa delegoiduissa säädöksissä.

3. Kotijäsenvaltion on velvoitettava 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
tarjoaja varmistamaan, että tarjotut tiedot 
kootaan kaikista säännellyistä 
markkinoista, monenkeskisistä 
kaupankäyntijärjestelmistä ja hyväksytyistä 
julkistamisjärjestelyistä ja niiden 
rahoitusvälineiden osalta, joihin 
sovelletaan tätä direktiiviä, jotta 
varmistetaan kattava konsolidoitujen 
kaupankäyntitietojen järjestelmä.

Or. en

Perustelu

Ainoa tapa varmistaa kilpailevia kaupallisia toimittajia koskeva kattava konsolidoitujen 
kaupankäyntitietojen järjestelmä on velvoittaa ne konsolidoimaan kaikkien rekisteröityjen 
hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyjen tiedot. Näin ollen kaikki raportoidut liiketoimet 
konsolidoidaan. Konsolidoidut kauppatietojen tarjoajat kilpailevat edelleen keskenään, mutta 
sijoittajien käytettävissä on kattava konsolidoitujen kaupankäyntitietojen järjestelmä, jonka 
avulla ne näkevät, onko niiden kaupankäynnissä todella saatu parasta toteutusta.

Tarkistus 1202
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kotijäsenvaltion on velvoitettava 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
tarjoaja varmistamaan, että tarjotut tiedot 
kootaan vähintään niistä säännellyistä 

3. EAMV:n on velvoitettava 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
tarjoaja varmistamaan, että tarjotut tiedot 
kootaan vähintään säännellyistä 
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markkinoista, monenkeskisistä 
kaupankäyntijärjestelmistä ja hyväksytyistä 
julkistamisjärjestelyistä ja niiden
rahoitusvälineiden osalta, jotka 
täsmennetään 8 kohdan c alakohdan 
mukaisissa delegoiduissa säädöksissä.

markkinoista, monenkeskisistä 
kaupankäyntijärjestelmistä ja hyväksytyistä 
julkistamisjärjestelyistä ja kaikkien
rahoitusvälineiden osalta.

Or. en

Perustelu

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

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

Tarkistus 1203
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kotijäsenvaltion on velvoitettava 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
tarjoaja varmistamaan, että tarjotut tiedot 
kootaan vähintään niistä säännellyistä 
markkinoista, monenkeskisistä 
kaupankäyntijärjestelmistä, 
organisoiduista kaupankäyntijärjestelmistä

3. Kotijäsenvaltion on velvoitettava 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
tarjoaja varmistamaan, että tarjotut tiedot 
kootaan vähintään niistä säännellyistä 
markkinoista, monenkeskisistä 
kaupankäyntijärjestelmistä ja hyväksytyistä 
julkistamisjärjestelyistä ja niiden 
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ja hyväksytyistä julkistamisjärjestelyistä ja 
niiden rahoitusvälineiden osalta, jotka 
täsmennetään 8 kohdan c alakohdan 
mukaisissa delegoiduissa säädöksissä.

rahoitusvälineiden osalta, jotka 
täsmennetään 8 kohdan c alakohdan 
mukaisissa delegoiduissa säädöksissä.

Or. en

Tarkistus 1204
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta hyväksyä
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä toimenpiteistä, joilla 
selvennetään 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
kohtuulliset kaupalliset ehdot pääsyn 
antamiseksi tietovirtoihin.

7. Komissio antaa viimeistään […]*
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä toimenpiteistä, joilla 
selvennetään 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
kohtuulliset kaupalliset ehdot pääsyn 
antamiseksi tietovirtoihin.

_________________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 6 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Perustelu

Selvennys ja asetetaan määräaika, jonka kuluessa komission on ryhdyttävä toimiin.

Tarkistus 1205
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 8 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

8. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 8. Komissio antaa viimeistään […]* 
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94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä toimenpiteistä, joilla 
täsmennetään

94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä toimenpiteistä, joissa 
täsmennetään

_________________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 6 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Perustelu

Selvennys ja asetetaan määräaika, jonka kuluessa komission on ryhdyttävä toimiin.

Tarkistus 1206
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 8 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kauppapaikat ja hyväksytyt 
julkistamisjärjestelyt sekä 
rahoitusvälineet, joita koskevat tiedot on 
tarjottava tietovirrassa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1207
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 8 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kauppapaikat ja hyväksytyt 
julkistamisjärjestelyt sekä 
rahoitusvälineet, joita koskevat tiedot on 
tarjottava tietovirrassa;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

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

Tarkistus 1208
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 8 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) muut keinot, joilla varmistetaan, että 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
tarjoajien julkistamat tiedot ovat 
johdonmukaisia ja että ne mahdollistavat 
kattavan kartoituksen ja ristiinviittaukset 
vastaavien muista lähteistä saatavien 
tietojen kanssa.

(d) muut keinot, joilla varmistetaan, että 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
tarjoajien julkistamat tiedot ovat samat.

Or. en

Perustelu

Nykyinen ehdotus vastaisi nykyisiä markkinakäytäntöjä (kahdet hyvin erilaiset tiedot voisivat 
olla keskenään johdonmukaisia, jos erot voitaisiin selittää). Sen avulla ei kuitenkaan saada 
yksiä tietoja, joita voitaisiin hyödyntää monesta eri lähteestä, mihin tällä tarkistuksella 
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pyritään.

Tarkistus 1209
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Komissio nimittää yhtenäisen 
eurooppalaisen konsolidoitujen 
kaupankäyntitietojen tarjoajan 
oikeudenmukaisen ja avoimen 
tarjouskilpailun kautta. Konsolidoitujen 
kaupankäyntitietojen tarjoajaa 
nimittäessään komissio ottaa huomioon, 
kuinka hyvin ehdokkaat täyttävät tässä 
artiklassa mainitut ehdot, tarjottujen 
palvelun laadun ja palkkiot.
EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset julkisessa 
tarjouskilpailussa käytettävien 
standardien määrittämistä varten, jotta 
varmistetaan oikeudenmukainen ja avoin 
julkinen tarjouskilpailu.

Or. en

Perustelu

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
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appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

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

Tarkistus 1210
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
67 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

67 a artikla
Yhtenäinen konsolidoitu tietokanta

EAMV toimittaa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle viimeistään 
[…]* lausunnon asetuksen (EU) N:o .../...
[rahoitusmarkkina-asetus] 5 ja 
19 artiklan mukaisesti julkaistujen 
kaupankäynnin jälkeisten laadukkaiden 
tietojen saatavuudesta konsolidoidussa 
muodossa koko markkinoista 
helppokäyttöisesti ja kohtuullisin 
kustannuksin.
Jos EAMV katsoo, että 5 ja 19 artiklan 
mukaisesti julkaistuja kaupankäynnin 
jälkeisiä tietoja ei ole saatavilla tai tiedot 
eivät ole laadukkaita tai kata koko 
markkinoita, EAMV antaa kielteisen 
lausunnon.
Kielteisen lausunnon tapauksessa 
komissio hyväksyy kolmen kuukauden 
kuluessa EAMV:n kielteisen lausunnon 
vastaanottamisesta 94 artiklan mukaisesti 
delegoidun säädöksen toimenpiteistä, 
joissa täsmennetään 5 ja 19 artiklan 
mukaisesti julkaistujen kaupankäynnin 
jälkeisten konsolidoitujen 
kaupankäyntitietojen hallinnasta 
vastaavan yhden yhteisön perustamista.
EAMV toimittaa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle viimeistään 
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[…]** lausunnon asetuksen (EU) N:o 
.../... [rahoitusmarkkina-asetus] 9 ja 
20 artiklan mukaisesti julkaistujen 
kaupankäynnin jälkeisten laadukkaiden 
tietojen saatavuudesta konsolidoidussa 
muodossa koko markkinoista 
helppokäyttöisesti ja kohtuullisin 
kustannuksin.
Jos EAMV katsoo, että 9 ja 20 artiklan 
mukaisesti julkaistuja kaupankäynnin 
jälkeisiä tietoja ei ole saatavilla tai tiedot 
eivät ole laadukkaita tai kata koko 
markkinoita, EAMV antaa kielteisen 
lausunnon.
Kielteisen lausunnon tapauksessa 
komissio hyväksyy kolmen kuukauden 
kuluessa EAMV:n kielteisen lausunnon 
vastaanottamisesta 94 artiklan mukaisesti 
delegoidun säädöksen toimenpiteistä, 
joissa täsmennetään 9 ja 20 artiklan 
mukaisesti julkaistujen kaupankäynnin 
jälkeisten konsolidoitujen 
kaupankäyntitietojen hallinnasta 
vastaavan yhden yhteisön perustamista.
_____________________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 6 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.
** Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on vuosi tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

Or. en


