
AM\901839FI.doc PE489.472v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

2011/0296(COD)

14.5.2012

TARKISTUKSET
97 - 322

Mietintöluonnos
Markus Ferber
(PE485.888v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
rahoitusvälineiden markkinoista sekä OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista 
ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] muuttamisesta

Ehdotus asetukseksi
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))



PE489.472v01-00 2/195 AM\901839FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\901839FI.doc 3/195 PE489.472v01-00

FI

Tarkistus 97
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Finanssikriisi on tuonut esiin 
heikkouksia finanssimarkkinoiden 
avoimuudessa. Avoimuuden lisääminen on
sen vuoksi yksi finanssijärjestelmän 
lujittamiseen tähtäävistä yhteisistä 
periaatteista, kuten Lontoossa 2 päivänä 
huhtikuuta 2009 annetussa G20-
julkilausumassa vahvistettiin. Avoimuuden 
lisäämiseksi ja rahoitusvälineiden 
sisämarkkinoiden toiminnan 
parantamiseksi olisi otettava käyttöön uusi 
kehys, jolla vahvistettaisiin yhtenäiset 
vaatimukset rahoitusvälineiden 
markkinoilla toteutettavien liiketoimien 
avoimuudelle. Kehyksessä olisi oltava 
kattavat säännöt, joita sovelletaan laajasti 
eri rahoitusvälineisiin. Sen olisi 
täydennettävä osakkeita koskeville 
toimeksiannoille ja liiketoimille asetettuja 
avoimuusvaatimuksia, jotka on vahvistettu 
21 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2004/39/EY.

(1) Viimeisin finanssikriisi on jälleen 
kerran osoittanut, että markkinat eivät 
suinkaan ole tehokkaat. Totuus on 
lähinnä päinvastainen. Puutteellisesti 
säännellyt markkinat eivät yleensä säily 
avoimina, mikä johtaa liialliseen 
keinotteluun ja talouskuplien 
syntymiseen, millä puolestaan on 
voimakkaita sosio-ekonomisia 
vaikutuksia. Tämän uudelleentarkastelun 
tavoitteena on lopettaa haitallinen 
keinottelu ja tukea säästöjen kanavointia 
tuottaviin sijoituksiin. Avoimuuden 
lisääminen on yksi finanssijärjestelmän 
lujittamiseen tähtäävistä yhteisistä 
periaatteista, kuten Lontoossa 2 päivänä 
huhtikuuta 2009 annetussa G20-
julkilausumassa vahvistettiin. Avoimuuden 
lisäämiseksi ja rahoitusvälineiden 
sisämarkkinoiden toiminnan 
parantamiseksi olisi otettava käyttöön uusi 
kehys, jolla vahvistettaisiin yhtenäiset 
vaatimukset rahoitusvälineiden 
markkinoilla toteutettavien liiketoimien 
avoimuudelle. Kehyksessä olisi oltava 
kattavat säännöt, joita sovelletaan laajasti 
eri rahoitusvälineisiin. Sen olisi 
täydennettävä osakkeita koskeville 
toimeksiannoille ja liiketoimille asetettuja 
avoimuusvaatimuksia, jotka on vahvistettu 
21 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2004/39/EY.

Or. en
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Tarkistus 98
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Olisi otettava käyttöön säännellyn 
markkinan ja monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän määritelmät, 
jotka olisi laadittava keskenään
yhtenäisiksi sen osoittamiseksi, että ne 
edustavat samaa järjestäytynyttä 
kaupankäyntitoimintoa. Määritelmien 
ulkopuolelle olisi suljettava sellaiset 
kahdenväliset järjestelmät, joissa 
sijoituspalveluyritys osallistuu jokaiseen 
kauppaan omaan lukuunsa toimivana 
osapuolena, vaikka se toimisi myyjän ja 
ostajan välillä ilman riskiä toimivana 
vastapuolena. Käsite "järjestelmä" kattaa 
sekä kaikki ne markkinat, jotka 
muodostuvat joukosta sääntöjä ja 
kauppapaikasta, että ne, joiden toiminta 
perustuu ainoastaan joukkoon sääntöjä.
Säännellyillä markkinoilla ja 
monenkeskisillä kaupankäyntijärjestelmillä 
ei ole velvollisuutta pitää yllä "teknistä" 
järjestelmää toimeksiantojen 
yhteensovittamiseksi. Markkina, joka 
muodostuu ainoastaan joukosta sääntöjä, 
jotka sääntelevät jäsenyyteen, 
rahoitusvälineiden kaupankäynnin 
kohteeksi hyväksymiseen, jäsenten 
väliseen kaupankäyntiin, raportointiin ja 
soveltuvin osin avoimuusvelvoitteisiin 
liittyviä näkökohtia, katsotaan tässä 
direktiivissä tarkoitetuksi markkinaksi tai 
monenkeskiseksi 
kaupankäyntijärjestelmäksi, ja kyseisten 
sääntöjen mukaisesti toteutetut liiketoimet 
katsotaan tehdyiksi säännellyllä 
markkinalla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä. Käsite
"myynti- ja ostointressit" on tulkittava 
laajasti siten, että se kattaa toimeksiannot, 
hintatarjoukset ja kiinnostuksen ilmaukset.

(6) Säännellyn markkinan ja 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän
määritelmiä olisi selvennettävä, ja niiden 
olisi säilyttävä keskenään yhtenäisinä sen 
osoittamiseksi, että ne edustavat samaa 
järjestäytynyttä kaupankäyntitoimintoa.
Määritelmien ulkopuolelle olisi suljettava 
sellaiset kahdenväliset järjestelmät, joissa 
sijoituspalveluyritys osallistuu jokaiseen 
kauppaan omaan lukuunsa toimivana 
osapuolena, vaikka se toimisi myyjän ja 
ostajan välillä ilman riskiä toimivana 
vastapuolena. Käsite "järjestelmä" kattaa 
sekä kaikki ne markkinat, jotka 
muodostuvat joukosta sääntöjä ja 
kauppapaikasta, että ne, joiden toiminta 
perustuu ainoastaan joukkoon sääntöjä.
Säännellyillä markkinoilla ja 
monenkeskisillä kaupankäyntijärjestelmillä 
ei ole velvollisuutta pitää yllä "teknistä" 
järjestelmää toimeksiantojen 
yhteensovittamiseksi. Markkina, joka 
muodostuu ainoastaan joukosta sääntöjä, 
jotka sääntelevät jäsenyyteen, 
rahoitusvälineiden kaupankäynnin 
kohteeksi hyväksymiseen, jäsenten 
väliseen kaupankäyntiin, raportointiin ja 
soveltuvin osin avoimuusvelvoitteisiin 
liittyviä näkökohtia, katsotaan tässä 
direktiivissä tarkoitetuksi markkinaksi tai 
monenkeskiseksi 
kaupankäyntijärjestelmäksi, ja kyseisten 
sääntöjen mukaisesti toteutetut liiketoimet 
katsotaan tehdyiksi säännellyllä 
markkinalla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä. Käsite
"myynti- ja ostointressit" on tulkittava 
laajasti siten, että se kattaa toimeksiannot, 
hintatarjoukset ja kiinnostuksen ilmaukset.
Alkuperäisen direktiivin luoman 
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Vaatimus, jonka mukaan intressit on
koottava yhteen kyseisessä järjestelmässä 
ja järjestelmän ylläpitäjän vahvistamien 
ehdottomien sääntöjen mukaisesti, 
tarkoittaa, että ne kootaan yhteen 
järjestelmän sääntöjen mukaisesti tai 
käyttämällä järjestelmän protokollia tai sen 
sisäisiä toimintamenetelmiä (mukaan 
lukien ohjelmistoihin sisältyvät 
menetelmät). Käsite "ehdottomat säännöt" 
tarkoittaa, että säännöt eivät anna 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävälle sijoituspalveluyritykselle 
harkintavaltaa intressien keskinäisen 
vuorovaikutuksen suhteen. Määritelmissä 
edellytetään intressien kokoamista yhteen 
siten, että tuloksena on sopimus, jonka 
toteutus tapahtuu järjestelmän sääntöjen 
mukaan tai käyttämällä järjestelmän 
protokollia tai sen sisäisiä menetelmiä.

suurimman epäselvyyden korjaamiseksi 
säännellyn markkinan ja monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän määritelmien 
ei tulisi sisältää minkäänlaista viittausta 
näitä kauppapaikkoja koskevaan 
vaatimukseen. Näitä kahta 
kauppapaikkaa koskevat nykyiset 
vaatimukset olisi pidettävä ennallaan, 
mutta ne olisi esitettävä erillään 
määritelmistä sen varmistamiseksi, että 
määritelmät kattavat 
kaupankäyntitoiminnon, jota säännellään 
joukolla selkeitä sääntöjä. Yksi tärkeistä 
vaatimuksista koskee velvollisuutta koota
intressit yhteen kyseisessä järjestelmässä ja 
järjestelmän ylläpitäjän vahvistamien 
ehdottomien sääntöjen mukaisesti, mikä
tarkoittaa, että ne kootaan yhteen 
järjestelmän sääntöjen mukaisesti tai 
käyttämällä järjestelmän protokollia tai sen 
sisäisiä toimintamenetelmiä (mukaan 
lukien ohjelmistoihin sisältyvät 
menetelmät). Käsite "ehdottomat säännöt" 
tarkoittaa, että säännöt eivät anna 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävälle sijoituspalveluyritykselle 
harkintavaltaa intressien keskinäisen 
vuorovaikutuksen suhteen. Määritelmissä 
edellytetään intressien kokoamista yhteen 
siten, että tuloksena on sopimus, jonka 
toteutus tapahtuu järjestelmän sääntöjen 
mukaan tai käyttämällä järjestelmän 
protokollia tai sen sisäisiä menetelmiä.

Or. en

Perustelu

In the original MiFID, RM and MTF definitions were introduced for the first time, whereas 
now the definitions need to be re-visited to clarify any area that has been a source of 
uncertainty. Specifically, the inclusion of one of the requirements on RMs and MTFs –
nondiscretionary execution – in the definitions of these venues has been a major source of 
uncertainty and must be addressed. While the obligation of non-discretionary execution 
should remain as an obligation for both RMs and MTFs, it should not be included in the 
definition of either the RMs or MTFs to clearly separate the activity from the regime 
applicable to that activity.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 99
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Olisi otettava käyttöön säännellyn 
markkinan ja monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän määritelmät, 
jotka olisi laadittava keskenään 
yhtenäisiksi sen osoittamiseksi, että ne 
edustavat samaa järjestäytynyttä
kaupankäyntitoimintoa. Määritelmien 
ulkopuolelle olisi suljettava sellaiset 
kahdenväliset järjestelmät, joissa
sijoituspalveluyritys osallistuu jokaiseen 
kauppaan omaan lukuunsa toimivana 
osapuolena, vaikka se toimisi myyjän ja 
ostajan välillä ilman riskiä toimivana
vastapuolena. Käsite "järjestelmä" kattaa 
sekä kaikki ne markkinat, jotka 
muodostuvat joukosta sääntöjä ja 
kauppapaikasta, että ne, joiden toiminta 
perustuu ainoastaan joukkoon sääntöjä.
Säännellyillä markkinoilla ja
monenkeskisillä
kaupankäyntijärjestelmillä ei ole 
velvollisuutta pitää yllä "teknistä" 
järjestelmää toimeksiantojen 
yhteensovittamiseksi. Markkina, joka 
muodostuu ainoastaan joukosta sääntöjä, 
jotka sääntelevät jäsenyyteen, 
rahoitusvälineiden kaupankäynnin 
kohteeksi hyväksymiseen, jäsenten 
väliseen kaupankäyntiin, raportointiin ja 
soveltuvin osin avoimuusvelvoitteisiin 
liittyviä näkökohtia, katsotaan tässä 
direktiivissä tarkoitetuksi markkinaksi tai
monenkeskiseksi
kaupankäyntijärjestelmäksi, ja kyseisten 
sääntöjen mukaisesti toteutetut liiketoimet 
katsotaan tehdyiksi säännellyllä 
markkinalla tai monenkeskisessä 

(6) Olisi otettava käyttöön säännellyn 
markkinan, monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän ja
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
määritelmät organisoidun monenvälisen 
kaupankäyntitoiminnon kattamiseksi.
Säännellyn markkinan ja monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän määritelmät olisi 
laadittava keskenään yhtenäisiksi sen 
osoittamiseksi, että ne edustavat
tehokkaasti samantyyppistä
järjestäytynyttä kaupankäyntiä.
Organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
määritelmän olisi oltava samantyyppinen, 
mutta sen olisi sallittava organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjälle 
enemmän joustavuutta sen suhteen, miten 
se vahvistaa sääntönsä ja menettelynsä, 
jotta se kykenee kattamaan kaikki sellaiset 
organisoidun monenkeskisen 
kaupankäynnin muodot, jotka eivät vastaa 
säännellyn markkinan ja monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän luokkia.
Määritelmien ulkopuolelle ei olisi 
suljettava sellaisia järjestelmiä, joissa
ylläpitäjä toimii päämiehenä ilman riskiä 
ja myyjän ja ostajan välillä vastapuolena.
Käsite "järjestelmä" kattaa sekä kaikki ne 
markkinat, jotka muodostuvat joukosta 
sääntöjä ja kauppapaikasta, että ne, joiden 
toiminta perustuu ainoastaan joukkoon 
sääntöjä. Säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisillä 
kaupankäyntijärjestelmillä ja
organisoiduilla kaupankäyntijärjestelmillä 
ei ole velvollisuutta pitää yllä keskitettyä 
tarjouskirjajärjestelmää toimeksiantojen 
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kaupankäyntijärjestelmässä. Käsite
"myynti- ja ostointressit" on tulkittava 
laajasti siten, että se kattaa toimeksiannot, 
hintatarjoukset ja kiinnostuksen ilmaukset.
Vaatimus, jonka mukaan intressit on 
koottava yhteen kyseisessä järjestelmässä 
ja järjestelmän ylläpitäjän vahvistamien 
ehdottomien sääntöjen mukaisesti, 
tarkoittaa, että ne kootaan yhteen 
järjestelmän sääntöjen mukaisesti tai 
käyttämällä järjestelmän protokollia tai sen 
sisäisiä toimintamenetelmiä (mukaan 
lukien ohjelmistoihin sisältyvät 
menetelmät). Käsite "ehdottomat säännöt" 
tarkoittaa, että säännöt eivät anna 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävälle sijoituspalveluyritykselle 
harkintavaltaa intressien keskinäisen 
vuorovaikutuksen suhteen. Määritelmissä 
edellytetään intressien kokoamista yhteen 
siten, että tuloksena on sopimus, jonka 
toteutus tapahtuu järjestelmän sääntöjen 
mukaan tai käyttämällä järjestelmän 
protokollia tai sen sisäisiä menetelmiä.

yhteensovittamiseksi, mutta ne voivat 
pitää yllä muita kaupankäyntiprotokollia, 
kuten järjestelmiä, joiden avulla käyttäjät 
voivat pyytää hintatarjouksia useilta 
tarjoajilta. Markkina, joka muodostuu 
ainoastaan joukosta sääntöjä, jotka 
sääntelevät jäsenyyteen, rahoitusvälineiden 
kaupankäynnin kohteeksi hyväksymiseen, 
jäsenten väliseen kaupankäyntiin, 
raportointiin ja soveltuvin osin 
avoimuusvelvoitteisiin liittyviä näkökohtia, 
katsotaan tässä direktiivissä tarkoitetuksi 
markkinaksi, monenkeskiseksi 
kaupankäyntijärjestelmäksi tai
organisoiduksi
kaupankäyntijärjestelmäksi, ja kyseisten 
sääntöjen mukaisesti toteutetut liiketoimet 
katsotaan tehdyiksi säännellyllä 
markkinalla, monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä.
Määritelmissä edellytetään osto- ja 
myynti-intressien kokoamista yhteen 
siten, että tuloksena on sopimus, jonka 
toteutus tapahtuu järjestelmän sääntöjen 
mukaan tai käyttämällä järjestelmän 
protokollia tai sen sisäisiä menetelmiä.
Käsite "myynti- ja ostointressit" on 
tulkittava laajasti siten, että se kattaa 
toimeksiannot, hintatarjoukset ja 
kiinnostuksen ilmaukset. Säännellyt 
markkinat ja monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät olisi 
velvoitettava noudattamaan vaatimusta, 
jonka mukaan intressit on koottava yhteen 
kyseisessä järjestelmässä ja järjestelmän 
ylläpitäjän vahvistamien ehdottomien 
sääntöjen mukaisesti, mikä tarkoittaa, että 
ne kootaan yhteen järjestelmän sääntöjen 
mukaisesti tai käyttämällä järjestelmän 
protokollia tai sen sisäisiä 
toimintamenetelmiä (mukaan lukien 
ohjelmistoihin sisältyvät menetelmät).
Nämä säännöt eivät anna säännellylle 
markkinalle tai monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävälle 
sijoituspalveluyritykselle harkintavaltaa 
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intressien keskinäisen vuorovaikutuksen 
suhteen.

Or. en

Perustelu

Kaikilla kauppapaikoilla – säännellyillä markkinoilla, monenkeskisillä 
kaupankäyntijärjestelmillä ja organisoiduilla kaupankäyntijärjestelmillä – olisi oltava 
samantyyppinen pitkälle viety velvollisuus, joka koskee oikeutta päästä järjestelmään ja 
toteuttaa liiketoimia järjestelmän välityksellä. Organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
ylläpitäjille on kuitenkin tarpeen sallia tietty määrä joustavuutta sen suhteen, miten ne 
vahvistavat sääntönsä ja menettelynsä sen varmistamiseksi, että järjestelmät ovat riittävän 
joustavia kattamaan Broker Crossing Networks ja tietyntyyppiset kauppapaikat, joilla 
käydään kauppaa vakioiduilla, likvideillä johdannaisilla.

Tarkistus 100
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Olisi otettava käyttöön säännellyn 
markkinan ja monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän määritelmät, 
jotka olisi laadittava keskenään
yhtenäisiksi sen osoittamiseksi, että ne 
edustavat samaa järjestäytynyttä 
kaupankäyntitoimintoa. Määritelmien 
ulkopuolelle olisi suljettava sellaiset 
kahdenväliset järjestelmät, joissa 
sijoituspalveluyritys osallistuu jokaiseen 
kauppaan omaan lukuunsa toimivana 
osapuolena, vaikka se toimisi myyjän ja 
ostajan välillä ilman riskiä toimivana 
vastapuolena. Käsite "järjestelmä" kattaa 
sekä kaikki ne markkinat, jotka 
muodostuvat joukosta sääntöjä ja 
kauppapaikasta, että ne, joiden toiminta 
perustuu ainoastaan joukkoon sääntöjä.
Säännellyillä markkinoilla ja 
monenkeskisillä kaupankäyntijärjestelmillä 
ei ole velvollisuutta pitää yllä "teknistä" 
järjestelmää toimeksiantojen 

(6) Säännellyn markkinan ja 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän
määritelmien olisi säilyttävä keskenään
yhtenäisinä sen osoittamiseksi, että ne 
edustavat samaa järjestäytynyttä 
kaupankäyntitoimintoa. Määritelmien 
ulkopuolelle olisi suljettava sellaiset 
kahdenväliset järjestelmät, joissa 
sijoituspalveluyritys osallistuu jokaiseen 
kauppaan omaan lukuunsa toimivana 
osapuolena, vaikka se toimisi myyjän ja 
ostajan välillä ilman riskiä toimivana 
vastapuolena. Käsite "järjestelmä" kattaa 
sekä kaikki ne markkinat, jotka 
muodostuvat joukosta sääntöjä ja 
kauppapaikasta, että ne, joiden toiminta 
perustuu ainoastaan joukkoon sääntöjä.
Säännellyillä markkinoilla ja 
monenkeskisillä kaupankäyntijärjestelmillä 
ei ole velvollisuutta pitää yllä "teknistä" 
järjestelmää toimeksiantojen 
yhteensovittamiseksi. Markkina, joka 
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yhteensovittamiseksi. Markkina, joka 
muodostuu ainoastaan joukosta sääntöjä, 
jotka sääntelevät jäsenyyteen, 
rahoitusvälineiden kaupankäynnin 
kohteeksi hyväksymiseen, jäsenten 
väliseen kaupankäyntiin, raportointiin ja 
soveltuvin osin avoimuusvelvoitteisiin 
liittyviä näkökohtia, katsotaan tässä 
direktiivissä tarkoitetuksi markkinaksi tai 
monenkeskiseksi 
kaupankäyntijärjestelmäksi, ja kyseisten 
sääntöjen mukaisesti toteutetut liiketoimet 
katsotaan tehdyiksi säännellyllä 
markkinalla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä. Käsite
"myynti- ja ostointressit" on tulkittava 
laajasti siten, että se kattaa toimeksiannot, 
hintatarjoukset ja kiinnostuksen ilmaukset.
Vaatimus, jonka mukaan intressit on 
koottava yhteen kyseisessä järjestelmässä 
ja järjestelmän ylläpitäjän vahvistamien 
ehdottomien sääntöjen mukaisesti, 
tarkoittaa, että ne kootaan yhteen 
järjestelmän sääntöjen mukaisesti tai 
käyttämällä järjestelmän protokollia tai sen 
sisäisiä toimintamenetelmiä (mukaan 
lukien ohjelmistoihin sisältyvät 
menetelmät). Käsite ”ehdottomat säännöt”
tarkoittaa, että säännöt eivät anna 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävälle sijoituspalveluyritykselle 
harkintavaltaa intressien keskinäisen 
vuorovaikutuksen suhteen. Määritelmissä 
edellytetään intressien kokoamista yhteen 
siten, että tuloksena on sopimus, jonka 
toteutus tapahtuu järjestelmän sääntöjen 
mukaan tai käyttämällä järjestelmän 
protokollia tai sen sisäisiä menetelmiä.

muodostuu ainoastaan joukosta sääntöjä, 
jotka sääntelevät jäsenyyteen, 
rahoitusvälineiden kaupankäynnin 
kohteeksi hyväksymiseen, jäsenten 
väliseen kaupankäyntiin, raportointiin ja 
soveltuvin osin avoimuusvelvoitteisiin 
liittyviä näkökohtia, katsotaan tässä 
direktiivissä tarkoitetuksi markkinaksi tai 
monenkeskiseksi 
kaupankäyntijärjestelmäksi, ja kyseisten 
sääntöjen mukaisesti toteutetut liiketoimet 
katsotaan tehdyiksi säännellyllä 
markkinalla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä. Käsite
"myynti- ja ostointressit" on tulkittava 
laajasti siten, että se kattaa toimeksiannot, 
hintatarjoukset ja kiinnostuksen ilmaukset.
Jotta säänneltyjen markkinoiden ja 
monenkeskisesten 
kaupankäyntijärjestelmien 
kaupankäyntitoiminto olisi eksplisiittinen, 
säänneltyjen markkinoiden ja 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien määritelmiä 
olisi säänneltävä joukolla selkeitä 
sääntöjä. Näin ollen kauppapaikkoja 
koskevat vaatimukset olisi esitettävä 
erikseen. Erikseen esitettävät vaatimukset 
koskevat velvollisuutta koota intressit 
yhteen kyseisessä järjestelmässä ja 
järjestelmän ylläpitäjän vahvistamien 
ehdottomien sääntöjen mukaisesti, mikä
tarkoittaa, että ne kootaan yhteen 
järjestelmän sääntöjen mukaisesti tai 
käyttämällä järjestelmän protokollia tai sen 
sisäisiä toimintamenetelmiä (mukaan 
lukien ohjelmistoihin sisältyvät 
menetelmät). Käsite "ehdottomat säännöt"
tarkoittaa, että säännöt eivät anna 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävälle sijoituspalveluyritykselle 
harkintavaltaa intressien keskinäisen 
vuorovaikutuksen suhteen. Määritelmissä 
edellytetään intressien kokoamista yhteen 
siten, että tuloksena on sopimus, jonka 
toteutus tapahtuu järjestelmän sääntöjen 
mukaan tai käyttämällä järjestelmän 
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protokollia tai sen sisäisiä menetelmiä.

Or. en

Perustelu

To eliminate the loophole used by Broker Crossing Networks (BCNs) to circumvent the MTF 
definition. It is proposed to include an explicit difference between the function (i.e. to cross 
multilaterally) and the rules which have to be followed if a venue offers this type of trading 
(i.e. treat all client order equally and fairly in a non-discretionary manner). Today, BCNs are 
not following non-discretionary execution rules whereas they are doing the same business as 
MTFs. Regulated Markets and MTFs should be obliged to provide non-discretionary 
execution. However, the non-discretionary execution requirement should be eliminated from 
the definition of what is an MTF or regulated Market to close the current loophole which has 
been used by BCNs. This fact should be clarified and explained in the recital so as to avoid 
ambiguity.

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

Tarkistus 101
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Olisi otettava käyttöön säännellyn 
markkinan ja monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän määritelmät, 
jotka olisi laadittava keskenään 
yhtenäisiksi sen osoittamiseksi, että ne 
edustavat samaa järjestäytynyttä 
kaupankäyntitoimintoa. Määritelmien 
ulkopuolelle olisi suljettava sellaiset 
kahdenväliset järjestelmät, joissa 
sijoituspalveluyritys osallistuu jokaiseen 
kauppaan omaan lukuunsa toimivana 
osapuolena, vaikka se toimisi myyjän ja 
ostajan välillä ilman riskiä toimivana 
vastapuolena. Käsite "järjestelmä" kattaa 
sekä kaikki ne markkinat, jotka 
muodostuvat joukosta sääntöjä ja 
kauppapaikasta, että ne, joiden toiminta 
perustuu ainoastaan joukkoon sääntöjä.
Säännellyillä markkinoilla ja 

(6) Säännellyn markkinan ja 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän
määritelmiä olisi selvennettävä, ja ne olisi 
laadittava keskenään yhtenäisiksi sen 
osoittamiseksi, että ne edustavat samaa 
järjestäytynyttä kaupankäyntitoimintoa.
Määritelmien ulkopuolelle olisi suljettava 
sellaiset kahdenväliset järjestelmät, joissa 
sijoituspalveluyritys osallistuu jokaiseen 
kauppaan omaan lukuunsa toimivana 
osapuolena, vaikka se toimisi myyjän ja 
ostajan välillä ilman riskiä toimivana 
vastapuolena. Käsite "järjestelmä" kattaa 
sekä kaikki ne markkinat, jotka 
muodostuvat joukosta sääntöjä ja 
kauppapaikasta, että ne, joiden toiminta 
perustuu ainoastaan joukkoon sääntöjä.
Säännellyillä markkinoilla ja 
monenkeskisillä kaupankäyntijärjestelmillä 
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monenkeskisillä kaupankäyntijärjestelmillä 
ei ole velvollisuutta pitää yllä "teknistä" 
järjestelmää toimeksiantojen 
yhteensovittamiseksi. Markkina, joka 
muodostuu ainoastaan joukosta sääntöjä, 
jotka sääntelevät jäsenyyteen, 
rahoitusvälineiden kaupankäynnin 
kohteeksi hyväksymiseen, jäsenten 
väliseen kaupankäyntiin, raportointiin ja 
soveltuvin osin avoimuusvelvoitteisiin 
liittyviä näkökohtia, katsotaan tässä 
direktiivissä tarkoitetuksi markkinaksi tai 
monenkeskiseksi 
kaupankäyntijärjestelmäksi, ja kyseisten 
sääntöjen mukaisesti toteutetut liiketoimet 
katsotaan tehdyiksi säännellyllä 
markkinalla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä. Käsite
"myynti- ja ostointressit" on tulkittava 
laajasti siten, että se kattaa toimeksiannot, 
hintatarjoukset ja kiinnostuksen ilmaukset.
Vaatimus, jonka mukaan intressit on 
koottava yhteen kyseisessä järjestelmässä 
ja järjestelmän ylläpitäjän vahvistamien 
ehdottomien sääntöjen mukaisesti, 
tarkoittaa, että ne kootaan yhteen 
järjestelmän sääntöjen mukaisesti tai 
käyttämällä järjestelmän protokollia tai sen 
sisäisiä toimintamenetelmiä (mukaan 
lukien ohjelmistoihin sisältyvät 
menetelmät). Käsite "ehdottomat säännöt" 
tarkoittaa, että säännöt eivät anna 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävälle sijoituspalveluyritykselle 
harkintavaltaa intressien keskinäisen 
vuorovaikutuksen suhteen. Määritelmissä 
edellytetään intressien kokoamista yhteen 
siten, että tuloksena on sopimus, jonka 
toteutus tapahtuu järjestelmän sääntöjen 
mukaan tai käyttämällä järjestelmän 
protokollia tai sen sisäisiä menetelmiä.

ei ole velvollisuutta pitää yllä "teknistä" 
järjestelmää toimeksiantojen 
yhteensovittamiseksi. Markkina, joka 
muodostuu ainoastaan joukosta sääntöjä, 
jotka sääntelevät jäsenyyteen, 
rahoitusvälineiden kaupankäynnin 
kohteeksi hyväksymiseen, jäsenten 
väliseen kaupankäyntiin, raportointiin ja 
soveltuvin osin avoimuusvelvoitteisiin 
liittyviä näkökohtia, katsotaan tässä 
direktiivissä tarkoitetuksi markkinaksi tai 
monenkeskiseksi 
kaupankäyntijärjestelmäksi, ja kyseisten 
sääntöjen mukaisesti toteutetut liiketoimet 
katsotaan tehdyiksi säännellyllä 
markkinalla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä. Käsite
"myynti- ja ostointressit" on tulkittava 
laajasti siten, että se kattaa toimeksiannot, 
hintatarjoukset ja kiinnostuksen ilmaukset.
Yksi tärkeistä vaatimuksista koskee 
velvollisuutta koota intressit yhteen 
kyseisessä järjestelmässä ja järjestelmän 
ylläpitäjän vahvistamien ehdottomien 
sääntöjen mukaisesti, mikä tarkoittaa, että 
ne kootaan yhteen järjestelmän sääntöjen 
mukaisesti tai käyttämällä järjestelmän 
protokollia tai sen sisäisiä 
toimintamenetelmiä (mukaan lukien 
ohjelmistoihin sisältyvät menetelmät).
Käsite "ehdottomat säännöt" tarkoittaa, että 
säännöt eivät anna monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävälle 
sijoituspalveluyritykselle harkintavaltaa 
intressien keskinäisen vuorovaikutuksen 
suhteen. Määritelmissä edellytetään 
intressien kokoamista yhteen siten, että 
tuloksena on sopimus, jonka toteutus 
tapahtuu järjestelmän sääntöjen mukaan tai 
käyttämällä järjestelmän protokollia tai sen 
sisäisiä menetelmiä.

Or. en

Tarkistus 102
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan markkinoiden avoimuuden 
lisäämiseksi ja kaupankäyntipalveluita 
tarjoavien eri kauppapaikkojen 
toimintaedellytysten muuttamiseksi 
tasapuolisemmiksi on tarpeen ottaa 
käyttöön uusi organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän luokka. Tämä 
uusi luokka määritellään laajasti, jotta se 
voisi kattaa nyt ja tulevaisuudessa kaikki
sellaiset kaupankäynnin organisoidun 
toteuttamisen ja järjestämisen tyypit, jotka 
eivät vastaa nykyisten kauppapaikkojen 
toimintoja tai sääntelyvaatimuksia. Tämän 
vuoksi niihin on tarpeen soveltaa
asianmukaisia toiminnan järjestämistä 
koskevia vaatimuksia ja avoimuussääntöjä, 
jotka tukevat tehokasta 
hinnanmuodostusta. Uusi luokka kattaa 
niin kutsutut broker crossing systems -
järjestelmät, joita voidaan kuvailla 
sisäisiksi sähköisiksi 
täsmäytysjärjestelmiksi, joita asiakkaan 
toimeksiantoja toisen asiakkaan 
toimeksiantoja vastaan toteuttava 
sijoituspalveluyritys ylläpitää. Uusi luokka 
kattaa myös järjestelmät, joita voidaan 
käyttää selvityskelpoisia ja riittävän 
likvidejä johdannaisia koskevassa 
kaupankäynnissä. Kyseinen luokka ei kata 
järjestelmiä, joissa ei tapahdu varsinaista 
kauppojen toteutusta tai järjestelyä, kuten 
ilmoitustauluja, joita käytetään osto- ja 
myynti-intressien julkistamiseen, muita 
yksikköjä, jotka kokoavat yhteen tai 
yhdistävät mahdollisia osto- tai myynti-
intressejä, tai kaupan jälkeisen sähköisen 
vahvistuksen antamiseen liittyviä 
palveluita.

(7) Euroopan markkinoiden avoimuuden, 
turvallisuuden ja tehokkuuden
lisäämiseksi ja kaupankäyntipalveluita 
tarjoavien eri kauppapaikkojen 
toimintaedellytysten muuttamiseksi 
tasapuolisemmiksi on tarpeen selventää 
nykyisten kauppapaikkojen luokkia, jotta
kaikkea toiminnallisesti identtistä 
kaupankäyntiä säännellään identtisillä 
säännöillä. Näiden selvennysten olisi 
katettava kaikki suurimmat epäselvyyden 
lähteet, jotta nykyiset kauppapaikat 
voisivat kattaa nyt ja tulevaisuudessa 
kaikki kaupankäynnin organisoidun 
toteuttamisen ja järjestämisen tyypit.
Tämän vuoksi niihin on tarpeen soveltaa
identtisiä toiminnan järjestämistä koskevia 
vaatimuksia ja avoimuussääntöjä, jotka 
tukevat tehokasta hinnanmuodostusta, sekä 
identtisiä sääntöjä, joiden tarkoituksena 
on taata objektiivinen, ilman 
harkintavaltaa tapahtuva toteuttaminen ja 
syrjimätön pääsy järjestelmiin.
Säännellyn markkinan, monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän ja kauppojen 
sisäisen toteuttajan määritelmien 
selvennyksillä olisi varmistettava, että
broker crossing systems -järjestelmiä, joita 
voidaan kuvailla sisäisiksi sähköisiksi 
täsmäytysjärjestelmiksi, joita asiakkaan 
toimeksiantoja toisen asiakkaan 
toimeksiantoja vastaan toteuttava 
sijoituspalveluyritys ylläpitää, säännellään 
joko monenkeskisenä 
kaupankäyntijärjestelmänä tai kauppojen 
sisäisenä toteuttajana sen perusteella, 
millainen kaupankäyntitoiminto niillä on.
Säännellyn markkinan, monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän ja kauppojen 
sisäisen toteuttajan selvennettyjen 
määritelmien olisi katettava myös 
järjestelmät, joita voidaan käyttää 
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selvityskelpoisia ja riittävän likvidejä 
johdannaisia koskevassa kaupankäynnissä.
Sen sijaan ne eivät kata järjestelmiä, joissa 
ei tapahdu varsinaista kauppojen toteutusta 
tai järjestelyä, kuten ilmoitustauluja, joita 
käytetään osto- ja myynti-intressien 
julkistamiseen, muita yksikköjä, jotka 
kokoavat yhteen tai yhdistävät mahdollisia 
osto- tai myynti-intressejä, tai kaupan 
jälkeisen sähköisen vahvistuksen 
antamiseen liittyviä palveluita, vaan ne 
olisi jatkossakin määriteltävä OTC-
kaupankäynniksi.
(Tämä tarkistus (ts. organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän poistaminen) 
koskee koko tekstiä. Jos tarkistus 
hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä 
vastaavat muutokset, 2 artiklan määritelmä 
mukaan lukien.)

Or. en

Perustelu

This wording is needed to ensure that all trading platforms operated by market operators or 
investment firms are subject to proper market rules. The objective is not just to improve 
transparency and to level the playing field, but to ensure that all functionally identical trading 
will be subject to identical rules. As supported by the European Parliament in its December 
2010 Report on Dark Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category 
for any asset class (i.e. OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, 
including the inclusion of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should 
be deleted. Instead, the existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and 
SI) should be clarified and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which 
should not be subject to the public market rules, must be introduced. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary execution - or operate multilaterally as an MTF. Non-
discretionary execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being 
eroded through the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and 
MTFs above all through the ability of its operators to carry out discretionary execution.

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

Tarkistus 103
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta



PE489.472v01-00 14/195 AM\901839FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan markkinoiden avoimuuden 
lisäämiseksi ja kaupankäyntipalveluita 
tarjoavien eri kauppapaikkojen 
toimintaedellytysten muuttamiseksi 
tasapuolisemmiksi on tarpeen ottaa 
käyttöön uusi organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän luokka. Tämä 
uusi luokka määritellään laajasti, jotta se 
voisi kattaa nyt ja tulevaisuudessa kaikki 
sellaiset kaupankäynnin organisoidun 
toteuttamisen ja järjestämisen tyypit, jotka 
eivät vastaa nykyisten kauppapaikkojen 
toimintoja tai sääntelyvaatimuksia. Tämän 
vuoksi niihin on tarpeen soveltaa 
asianmukaisia toiminnan järjestämistä 
koskevia vaatimuksia ja avoimuussääntöjä, 
jotka tukevat tehokasta 
hinnanmuodostusta. Uusi luokka kattaa 
niin kutsutut broker crossing systems -
järjestelmät, joita voidaan kuvailla 
sisäisiksi sähköisiksi 
täsmäytysjärjestelmiksi, joita asiakkaan 
toimeksiantoja toisen asiakkaan 
toimeksiantoja vastaan toteuttava 
sijoituspalveluyritys ylläpitää. Uusi luokka 
kattaa myös järjestelmät, joita voidaan
käyttää selvityskelpoisia ja riittävän 
likvidejä johdannaisia koskevassa 
kaupankäynnissä. Kyseinen luokka ei kata 
järjestelmiä, joissa ei tapahdu varsinaista 
kauppojen toteutusta tai järjestelyä, kuten 
ilmoitustauluja, joita käytetään osto- ja 
myynti-intressien julkistamiseen, muita 
yksikköjä, jotka kokoavat yhteen tai 
yhdistävät mahdollisia osto- tai myynti-
intressejä, tai kaupan jälkeisen sähköisen 
vahvistuksen antamiseen liittyviä 
palveluita.

(7) Euroopan markkinoiden avoimuuden 
lisäämiseksi ja monenkeskisiä
kaupankäyntipalveluita tarjoavien eri 
kauppapaikkojen toimintaedellytysten 
muuttamiseksi tasapuolisemmiksi on 
tarpeen ottaa käyttöön uusi organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän luokka. Tämä 
uusi luokka määritellään laajasti, jotta se 
voisi kattaa nyt ja tulevaisuudessa kaikki 
sellaiset kaupankäynnin organisoidun 
toteuttamisen ja järjestämisen tyypit, jotka 
eivät vastaa nykyisten kauppapaikkojen 
toimintoja tai sääntelyvaatimuksia. Tämän 
vuoksi niihin on tarpeen soveltaa 
asianmukaisia toiminnan järjestämistä 
koskevia vaatimuksia ja avoimuussääntöjä, 
jotka tukevat tehokasta 
hinnanmuodostusta. Uusi luokka kattaa 
niin kutsutut broker crossing systems -
järjestelmät, joita voidaan kuvailla 
sisäisiksi sähköisiksi 
täsmäytysjärjestelmiksi, joita asiakkaan 
toimeksiantoja toisen asiakkaan 
toimeksiantoja vastaan tai asiakkaan omaa 
pääomaa vastaan, jos se on järjestelmän 
käyttäjien parhaan edun mukaista,
toteuttava sijoituspalveluyritys ylläpitää.
Uusi luokka kattaa myös sellaiset
järjestelmät, joita voitaisiin käyttää 
selvityskelpoisia ja riittävän likvidejä 
johdannaisia koskevassa kaupankäynnissä, 
mutta jotka eivät vastaa nykyisten 
kauppapaikkojen määrittäviä 
ominaispiirteitä. Kyseinen luokka ei kata 
järjestelmiä, joissa ei tapahdu varsinaista 
kauppojen toteutusta tai järjestelyä, kuten 
ilmoitustauluja, joita käytetään osto- ja 
myynti-intressien julkistamiseen, muita 
yksikköjä, jotka kokoavat yhteen tai 
yhdistävät mahdollisia osto- tai myynti-
intressejä, tai kaupan jälkeisen sähköisen 
vahvistuksen antamiseen liittyviä 
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palveluita.

Or. en

Perustelu

Koska vakioiduilla, likvideillä johdannaisilla saa käydä kauppaa yksinomaan 
kauppapaikoilla, on tarpeen varmistaa, että tarjolla on asianmukainen valikoima 
kauppapaikkoja. Osalla johdannaisten kauppapaikoista on jo toimilupa ja niitä säännellään 
monenkeskisinä kaupankäyntijärjestelminä. Tilanteen tulisi säilyä ennallaan tarkistetun 
rahoitusmarkkinadirektiivin täytäntöönpanon jälkeen. Organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän luokan olisi kyettävä kattamaan kaikki muut organisoidun 
monenkeskisen kaupankäynnin muodot, joita tarvitaan hyvin toimivien ja tehokkaiden 
markkinoiden tukemiseksi.

Tarkistus 104
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan markkinoiden avoimuuden 
lisäämiseksi ja kaupankäyntipalveluita 
tarjoavien eri kauppapaikkojen 
toimintaedellytysten muuttamiseksi 
tasapuolisemmiksi on tarpeen ottaa 
käyttöön uusi organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän luokka. Tämä 
uusi luokka määritellään laajasti, jotta se 
voisi kattaa nyt ja tulevaisuudessa kaikki
sellaiset kaupankäynnin organisoidun 
toteuttamisen ja järjestämisen tyypit, jotka 
eivät vastaa nykyisten kauppapaikkojen 
toimintoja tai sääntelyvaatimuksia. Tämän 
vuoksi niihin on tarpeen soveltaa 
asianmukaisia toiminnan järjestämistä 
koskevia vaatimuksia ja avoimuussääntöjä, 
jotka tukevat tehokasta 
hinnanmuodostusta. Uusi luokka kattaa 
niin kutsutut broker crossing systems -
järjestelmät, joita voidaan kuvailla 
sisäisiksi sähköisiksi 
täsmäytysjärjestelmiksi, joita asiakkaan 
toimeksiantoja toisen asiakkaan 

(7) Euroopan markkinoiden avoimuuden ja 
tehokkuuden lisäämiseksi ja 
kaupankäyntipalveluita tarjoavien eri 
kauppapaikkojen toimintaedellytysten 
muuttamiseksi tasapuolisemmiksi on 
tarpeen tehdä selväksi, että samaa 
liiketoimintaa harjoittavia 
kauppapaikkoja on säänneltävä samoilla 
säännöillä. Nykyisten kauppapaikkojen 
olisi voitava kattaa nyt ja tulevaisuudessa 
kaikki kaupankäynnin organisoidun 
toteuttamisen ja järjestämisen tyypit.  
Tämän vuoksi samoja toiminnan 
järjestämistä koskevia vaatimuksia ja 
avoimuussääntöjä, jotka tukevat tehokasta 
hinnanmuodostusta, olisi sovellettava 
järjestelmissä identtisten avoimuutta, 
ilman harkintavaltaa tapahtuvaa 
toteuttamista, syrjimätöntä pääsyä 
järjestelmiin ja kattavaa 
markkinavalvontaa koskevien sääntöjen 
aikaansaamiseksi. Säännellyn 
markkinan, monenkeskisen 
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toimeksiantoja vastaan toteuttava 
sijoituspalveluyritys ylläpitää. Uusi luokka 
kattaa myös järjestelmät, joita voidaan 
käyttää selvityskelpoisia ja riittävän 
likvidejä johdannaisia koskevassa 
kaupankäynnissä. Kyseinen luokka ei kata 
järjestelmiä, joissa ei tapahdu varsinaista 
kauppojen toteutusta tai järjestelyä, kuten 
ilmoitustauluja, joita käytetään osto- ja 
myynti-intressien julkistamiseen, muita 
yksikköjä, jotka kokoavat yhteen tai 
yhdistävät mahdollisia osto- tai myynti-
intressejä, tai kaupan jälkeisen sähköisen 
vahvistuksen antamiseen liittyviä 
palveluita.

kaupankäyntijärjestelmän ja kauppojen 
sisäisen toteuttajan määritelmien olisi 
taattava, että broker crossing systems -
järjestelmiä, joita voidaan kuvailla 
sisäisiksi sähköisiksi 
täsmäytysjärjestelmiksi, joita asiakkaan 
toimeksiantoja toisen asiakkaan 
toimeksiantoja vastaan toteuttava 
sijoituspalveluyritys ylläpitää, säännellään 
joko monenkeskisenä 
kaupankäyntijärjestelmänä tai kauppojen 
sisäisenä toteuttajana sen perusteella, 
millainen kaupankäyntitoiminto niillä on, 
toisin sanoen joko monenkeskinen tai 
kahdenvälinen. Säännellyn markkinan, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
ja kauppojen sisäisen toteuttajan uusien 
määritelmien olisi katettava myös 
järjestelmät, joita voidaan käyttää 
selvityskelpoisia ja riittävän likvidejä 
johdannaisia koskevassa kaupankäynnissä.
Sen sijaan järjestelmät, joissa ei tapahdu 
varsinaista kauppojen toteutusta tai 
järjestelyä, kuten ilmoitustauluja, joita 
käytetään osto- ja myynti-intressien 
julkistamiseen, muita yksikköjä, jotka 
kokoavat yhteen tai yhdistävät mahdollisia 
osto- tai myynti-intressejä, tai kaupan 
jälkeisen sähköisen vahvistuksen 
antamiseen liittyviä palveluita, olisi 
jatkossakin määriteltävä OTK-
kaupankäynniksi.

Or. en

Perustelu

Kaikkien markkinoiden ylläpitäjien tai sijoituspalveluyritysten ylläpitämien kauppapaikkojen 
olisi noudatettava samoja avoimuutta, ilman harkintavaltaa tapahtuvaa toteuttamista, 
syrjimätöntä pääsyä järjestelmiin ja kattavaa markkinavalvontaa koskevia sääntöjä.
Kauppapaikka, jonka yksittäiset järjestelmät eivät noudata samoja sääntöjä, ja erityisesti 
ilman harkintavaltaa tapahtuvaa toteuttamista, vaarantaa hinnanmuodostusprosessin ja 
sijoittajansuojan.

Tarkistus 105
Sirpa Pietikäinen
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan markkinoiden avoimuuden 
lisäämiseksi ja kaupankäyntipalveluita 
tarjoavien eri kauppapaikkojen 
toimintaedellytysten muuttamiseksi 
tasapuolisemmiksi on tarpeen ottaa 
käyttöön uusi organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän luokka. Tämä 
uusi luokka määritellään laajasti, jotta se 
voisi kattaa nyt ja tulevaisuudessa kaikki
sellaiset kaupankäynnin organisoidun 
toteuttamisen ja järjestämisen tyypit, jotka 
eivät vastaa nykyisten kauppapaikkojen 
toimintoja tai sääntelyvaatimuksia. Tämän 
vuoksi niihin on tarpeen soveltaa 
asianmukaisia toiminnan järjestämistä
koskevia vaatimuksia ja 
avoimuussääntöjä, jotka tukevat tehokasta 
hinnanmuodostusta. Uusi luokka kattaa 
niin kutsutut broker crossing systems -
järjestelmät, joita voidaan kuvailla 
sisäisiksi sähköisiksi 
täsmäytysjärjestelmiksi, joita asiakkaan 
toimeksiantoja toisen asiakkaan 
toimeksiantoja vastaan toteuttava 
sijoituspalveluyritys ylläpitää. Uusi luokka 
kattaa myös järjestelmät, joita voidaan 
käyttää selvityskelpoisia ja riittävän 
likvidejä johdannaisia koskevassa 
kaupankäynnissä. Kyseinen luokka ei kata 
järjestelmiä, joissa ei tapahdu varsinaista 
kauppojen toteutusta tai järjestelyä, kuten 
ilmoitustauluja, joita käytetään osto- ja 
myynti-intressien julkistamiseen, muita 
yksikköjä, jotka kokoavat yhteen tai 
yhdistävät mahdollisia osto- tai myynti-
intressejä, tai kaupan jälkeisen sähköisen 
vahvistuksen antamiseen liittyviä 
palveluita.

(7) Euroopan markkinoiden tehokkuuden 
ja avoimuuden lisäämiseksi ja 
kaupankäyntipalveluita tarjoavien eri 
kauppapaikkojen toimintaedellytysten 
muuttamiseksi tasapuolisemmiksi on 
tarpeen tehdä selväksi, että samaa 
liiketoimintaa harjoittavia 
kauppapaikkoja säännellään samoilla 
säännöillä. Nykyisten kauppapaikkojen 
olisi voitava kattaa kaikki kaupankäynnin 
organisoidun toteuttamisen ja järjestämisen 
tyypit. Kaupankäyntiä on säänneltävä 
asianmukaisilla markkinasäännöillä 
(toisin sanoen avoimuutta, ilman 
harkintavaltaa tapahtuvaa toteuttamista, 
syrjimätöntä pääsyä järjestelmiin ja 
kattavaa markkinavalvontaa koskevilla 
säännöillä). Tämän vuoksi toiminnan 
järjestämistä koskevien vaatimusten ja 
avoimuussääntöjen, jotka tukevat 
tehokasta hinnanmuodostusta, olisi oltava 
samat ja niitä olisi säänneltävä 
asianmukaisilla markkinasäännöillä.
Säännellyn markkinan, monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän ja kauppojen 
sisäisen toteuttajan määritelmien 
selvennyksillä olisi varmistettava, että
broker crossing systems -järjestelmiä, joita 
voidaan kuvailla sisäisiksi sähköisiksi 
täsmäytysjärjestelmiksi, joita asiakkaan 
toimeksiantoja toisen asiakkaan 
toimeksiantoja vastaan toteuttava 
sijoituspalveluyritys ylläpitää, säännellään 
joko monenkeskisinä 
kaupankäyntijärjestelminä tai kauppojen 
sisäisinä toteuttajina sen perusteella, 
käydäänkö niillä monenkeskistä vai 
kahdenvälistä kauppaa. Säännellyn 
markkinan, monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän ja kauppojen 
sisäisen toteuttajan selvennettyjen 
määritelmien olisi katettava myös 
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järjestelmät, joita voidaan käyttää 
selvityskelpoisia ja riittävän likvidejä 
johdannaisia koskevassa kaupankäynnissä.
Sen sijaan järjestelmien, joissa ei tapahdu 
varsinaista kauppojen toteutusta tai 
järjestelyä, kuten ilmoitustauluja, joita 
käytetään osto- ja myynti-intressien 
julkistamiseen, muita yksikköjä, jotka 
kokoavat yhteen tai yhdistävät mahdollisia 
osto- tai myynti-intressejä, tai kaupan 
jälkeisen sähköisen vahvistuksen 
antamiseen liittyviä palveluita, olisi 
jatkossakin toimittava OTC-kaupan 
pohjalta.

Or. en

Tarkistus 106
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan markkinoiden avoimuuden 
lisäämiseksi ja kaupankäyntipalveluita 
tarjoavien eri kauppapaikkojen 
toimintaedellytysten muuttamiseksi 
tasapuolisemmiksi on tarpeen ottaa 
käyttöön uusi organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän luokka. Tämä 
uusi luokka määritellään laajasti, jotta se 
voisi kattaa nyt ja tulevaisuudessa kaikki 
sellaiset kaupankäynnin organisoidun 
toteuttamisen ja järjestämisen tyypit, jotka 
eivät vastaa nykyisten kauppapaikkojen 
toimintoja tai sääntelyvaatimuksia. Tämän 
vuoksi niihin on tarpeen soveltaa 
asianmukaisia toiminnan järjestämistä 
koskevia vaatimuksia ja avoimuussääntöjä, 
jotka tukevat tehokasta 
hinnanmuodostusta. Uusi luokka kattaa 
niin kutsutut broker crossing systems -
järjestelmät, joita voidaan kuvailla 

(7) Euroopan markkinoiden avoimuuden 
lisäämiseksi ja kaupankäyntipalveluita 
tarjoavien eri kauppapaikkojen 
toimintaedellytysten muuttamiseksi 
tasapuolisemmiksi on tarpeen ottaa 
käyttöön uusi organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän luokka. Tämä 
uusi luokka määritellään, jotta se voisi 
kattaa vain ne tapaukset, joiden 
yhteydessä nykyisten luokkien suunnittelu 
vaikuttaa riittämättömältä. Tämän vuoksi 
niihin on tarpeen soveltaa asianmukaisia 
toiminnan järjestämistä koskevia 
vaatimuksia ja avoimuussääntöjä, jotka 
tukevat tehokasta hinnanmuodostusta.
Kyseinen luokka ei kata järjestelmiä, joissa 
ei tapahdu varsinaista kauppojen toteutusta 
tai järjestelyä, kuten ilmoitustauluja, joita 
käytetään osto- ja myynti-intressien 
julkistamiseen, muita yksikköjä, jotka 
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sisäisiksi sähköisiksi 
täsmäytysjärjestelmiksi, joita asiakkaan 
toimeksiantoja toisen asiakkaan 
toimeksiantoja vastaan toteuttava 
sijoituspalveluyritys ylläpitää. Uusi 
luokka kattaa myös järjestelmät, joita 
voidaan käyttää selvityskelpoisia ja 
riittävän likvidejä johdannaisia 
koskevassa kaupankäynnissä. Kyseinen 
luokka ei kata järjestelmiä, joissa ei 
tapahdu varsinaista kauppojen toteutusta 
tai järjestelyä, kuten ilmoitustauluja, joita 
käytetään osto- ja myynti-intressien 
julkistamiseen, muita yksikköjä, jotka 
kokoavat yhteen tai yhdistävät mahdollisia 
osto- tai myynti-intressejä, tai kaupan 
jälkeisen sähköisen vahvistuksen 
antamiseen liittyviä palveluita.

kokoavat yhteen tai yhdistävät mahdollisia 
osto- tai myynti-intressejä, tai kaupan 
jälkeisen sähköisen vahvistuksen 
antamiseen liittyviä palveluita.

Or. en

Tarkistus 107
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Osakkeiden tapauksessa sisäiset 
kauppojen täsmäytysjärjestelmät, joihin ei 
sovelleta kauppoja edeltäviä 
avoimuusvaatimuksia, edellyttävät 
toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää. 
Viimeksi mainitun olisi varmistettava 
erityisesti, että yksikään järjestelmän 
osallistujista ei ole etuoikeutetussa 
asemassa tiedonsaannin tai 
toimeksiantojen toteutuksen suhteen.

Or. fr

Tarkistus 108
Jean-Paul Gauzès
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Jotta taataan osakemarkkinoiden 
hinnanmuodostusprosessin tasokkuus, 
olisi sisällytettävä säännös, jolla 
varmistetaan, että sisäiset kauppojen 
täsmäytysjärjestelmät, joihin ei sovelleta 
kauppoja edeltäviä avoimuusvaatimuksia, 
eivät kata liian suurta osaa 
toimeksiannoista suhteessa markkinoiden 
yleiseen volyymiin. Tämän vuoksi ei tulisi 
sallia tällaisten järjestelmien kytkemistä 
yhteen ja olisi säädettävä, että tietyn raja-
arvon ylittymisen jälkeen näiden 
järjestelmien on hankittava 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai tarvittaessa säännellyn markkinan 
status. EAMV:n olisi laadittava tekniset 
normit tämän raja-arvon määrittämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 109
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 c) 'Sisäisillä täsmäytysjärjestelmillä' 
tarkoitetaan mitä tahansa osakkeita tai 
vastaavia arvopapereita koskevaa 
sähköistä täsmäytysjärjestelmää, jota 
sijoituspalveluyritys ylläpitää 
asiakkaidensa toimeksiantojen ja 
tarvittaessa omaan lukuunsa 
toteutettavien toimeksiantojen 
ristiintoteutusta varten. 

Or. fr
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Tarkistus 110
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämä uusi organisoitujen 
käyntijärjestelmien luokka täydentää 
nykyisiä kauppapaikkatyyppejä.
Säännellyille markkinoille ja 
monenkeskisille kaupankäyntijärjestelmille 
on ominaista se, että liiketoimien 
toteuttamiseen ei liity harkintavaltaa, kun 
taas organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjällä 
pitäisi olla harkintavaltaa liiketoimen 
toteutustapaan nähden. Tämän vuoksi 
liiketoimiin, jotka toteutetaan 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämässä organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, olisi 
sovellettava liiketoiminnan 
menettelytapasääntöjä sekä parasta 
toteutusta (best execution) ja 
asiakastoimeksiantojen käsittelyä koskevia 
velvoitteita. Koska organisoitu 
kaupankäyntijärjestelmä on kuitenkin aito 
kauppapaikka, kauppapaikan ylläpitäjän 
olisi oltava puolueeton. Sen vuoksi 
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ylläpitäjällä ei saisi olla mahdollisuutta 
toteuttaa kyseisessä järjestelmässä useiden 
kolmansien osapuolten osto- ja myynti-
intressien välisiä liiketoimia eikä 
myöskään sellaisia asiakkaiden
toimeksiantoja, jotka on koottu yhteen 
kyseisessä järjestelmässä asiakkaan omaa 
pääomaa vastaan. Tämä estää niitä myös 
toimimasta kauppojen sisäisinä toteuttajina 
ylläpitämissään organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä.

(8) Tämä uusi organisoitujen 
käyntijärjestelmien luokka täydentää 
nykyisiä kauppapaikkatyyppejä.
Säännellyille markkinoille ja 
monenkeskisille kaupankäyntijärjestelmille 
on ominaista se, että liiketoimien 
toteuttamiseen ei liity harkintavaltaa, kun 
taas organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjällä 
pitäisi olla harkintavaltaa liiketoimen 
toteutustapaan nähden. Tämän vuoksi 
liiketoimiin, jotka toteutetaan 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämässä organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, olisi 
sovellettava liiketoiminnan 
menettelytapasääntöjä sekä parasta 
toteutusta (best execution) ja 
asiakastoimeksiantojen käsittelyä koskevia 
velvoitteita. Koska organisoitu 
kaupankäyntijärjestelmä on kuitenkin aito 
kauppapaikka, kauppapaikan ylläpitäjän 
olisi oltava puolueeton. Sen vuoksi 
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ylläpitäjällä ei saisi olla mahdollisuutta 
toteuttaa kyseisessä järjestelmässä useiden 
kolmansien osapuolten osto- ja myynti-
intressien välisiä liiketoimia eikä 
myöskään sellaisia asiakkaiden 
toimeksiantoja, jotka on koottu yhteen 
kyseisessä järjestelmässä asiakkaan omaa 
pääomaa vastaan, muulloin kuin yrityksen 
markkinatakaustoimien yhteydessä. Tämä 
estää niitä myös toimimasta kauppojen 
sisäisinä toteuttajina ylläpitämissään 
organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä. Näin ollen 
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organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ylläpitäjällä olisi oltava samat velvoitteet 
kuin monenkeskisellä 
kaupankäyntijärjestelmällä mahdollisten 
eturistiriitojen moitteettoman 
hallinnoinnin suhteen. Näiden 
velvoitteiden mukaan organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjän olisi 
varmistettava, että sen organisoitu 
kaupankäyntijärjestelmä ja mahdollinen 
kaupankäyntitoiminta omalla pääomalla 
on toiminnallisesti erotettu, jotta 
varmistetaan useiden kolmansien 
osapuolten osto- ja myynti-intressien 
oikeudenmukainen, asianmukainen ja 
tehokas keskinäinen vuorovaikutus 
järjestelmässä (ylläpitäjän omaan 
pääomaan liittyvät intressit mukaan 
lukien).

Or. en

Perustelu

Tarkistus edellyttää, että organisoidut kaupankäyntijärjestelmät ottavat käyttöön 
samantapaiset eturistiriitojen moitteettomat hallinnontijärjestelyt kuin nykyisillä 
monenkeskisillä kaupankäyntijärjestelmillä on käytössä. Organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjän on säilytettävä puolueettomuutensa toteuttaessaan 
asiakkaan toimeksiantoja omaa pääomaa vastaan, ja koska nykyisten monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien eturististiriitojen hallinnointijärjestelyt vaikuttavat tehokkailta, 
samat vaatimukset olisi otettava käyttöön organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien kohdalla.

Tarkistus 111
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämä uusi organisoitujen 
käyntijärjestelmien luokka täydentää
nykyisiä kauppapaikkatyyppejä.
Säännellyille markkinoille ja 
monenkeskisille 
kaupankäyntijärjestelmille on ominaista 

(8) Nykyisiä kauppapaikkatyyppejä on 
selvennettävä sen varmistamiseksi, että
kaikkea monenkeskistä ja kahdenvälistä 
kaupankäyntitoimintaa säännellään 
samoilla säännöillä. Säänneltyjen 
markkinoiden ja monenkeskisten 
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se, että liiketoimien toteuttamiseen ei liity 
harkintavaltaa, kun taas organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjällä 
pitäisi olla harkintavaltaa liiketoimen 
toteutustapaan nähden. Tämän vuoksi 
liiketoimiin, jotka toteutetaan 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämässä organisoidussa
kaupankäyntijärjestelmässä, olisi 
sovellettava liiketoiminnan 
menettelytapasääntöjä sekä parasta 
toteutusta (best execution) ja 
asiakastoimeksiantojen käsittelyä koskevia 
velvoitteita. Koska organisoitu 
kaupankäyntijärjestelmä on kuitenkin 
aito kauppapaikka, kauppapaikan 
ylläpitäjän olisi oltava puolueeton. Sen 
vuoksi organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjällä ei 
saisi olla mahdollisuutta toteuttaa 
kyseisessä järjestelmässä useiden 
kolmansien osapuolten osto- ja myynti-
intressien välisiä liiketoimia eikä 
myöskään sellaisia asiakkaiden 
toimeksiantoja, jotka on koottu yhteen 
kyseisessä järjestelmässä asiakkaan omaa 
pääomaa vastaan. Tämä estää niitä myös 
toimimasta kauppojen sisäisinä 
toteuttajina ylläpitämissään 
organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä.

kaupankäyntijärjestelmien määritelmien 
ja järjestelmien selvennyksillä olisi 
tehtävä selväksi, että kummallakaan 
kauppapaikalla liiketoimien 
toteuttamiseen ei liity harkintavaltaa.
Ilman harkintavaltaa tapahtuva 
liiketoimien toteuttaminen säännellyllä 
markkinalla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä on täysin 
erillinen niistä vaatimuksista, joiden 
alaisina asiakastehtävissä toimivat 
välittäjät toteuttavat asiakkaiden 
toimeksiantoja, ja se täydentää näitä 
vaatimuksia. Tämän vuoksi liiketoimiin, 
jotka toteutetaan sijoituspalveluyrityksen 
tai markkinoiden ylläpitäjän ylläpitämällä 
säännellyllä markkinalla tai 
monenkeskisessä
kaupankäyntijärjestelmässä, olisi myös 
jatkossa sovellettava liiketoiminnan 
menettelytapasääntöjä sekä parasta 
toteutusta (best execution) ja 
asiakastoimeksiantojen käsittelyä koskevia 
velvoitteita. Koska markkinapaikan 
ylläpitämiseen liittyvät markkinoita 
koskevat sääntelyvelvollisuudet ovat 
erilaisia kuin asiakastehtävissä toimivaa 
väittäjää koskevat velvollisuudet, 
kumpaankin kauppapaikkatyyppiin on 
sovellettava jatkossakin vaatimusta 
toteuttaa liiketoimet ilman harkintavaltaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että ilman harkintavaltaa tapahtuva liiketoimien toteuttaminen 
on asetuksen keskeinen tekijä eikä siitä voi saada vapautusta. Tarkistuksella varmistetaan, 
että millään monenkeskisellä kaupankäyntijärjestelmällä, olipa kyseessä säännelty markkina 
tai monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä, liiketoimien toteuttamiseen ei jatkossakaan liity 
harkintavaltaa.

Tarkistus 112
Kay Swinburne
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämä uusi organisoitujen 
käyntijärjestelmien luokka täydentää 
nykyisiä kauppapaikkatyyppejä.
Säännellyille markkinoille ja 
monenkeskisille kaupankäyntijärjestelmille 
on ominaista se, että liiketoimien 
toteuttamiseen ei liity harkintavaltaa, kun 
taas organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjällä 
pitäisi olla harkintavaltaa liiketoimen 
toteutustapaan nähden. Tämän vuoksi 
liiketoimiin, jotka toteutetaan 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämässä organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, olisi 
sovellettava liiketoiminnan 
menettelytapasääntöjä sekä parasta 
toteutusta (best execution) ja 
asiakastoimeksiantojen käsittelyä koskevia 
velvoitteita. Koska organisoitu 
kaupankäyntijärjestelmä on kuitenkin aito 
kauppapaikka, kauppapaikan ylläpitäjän 
olisi oltava puolueeton. Sen vuoksi 
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ylläpitäjällä ei saisi olla mahdollisuutta 
toteuttaa kyseisessä järjestelmässä 
useiden kolmansien osapuolten osto- ja 
myynti-intressien välisiä liiketoimia eikä 
myöskään sellaisia asiakkaiden 
toimeksiantoja, jotka on koottu yhteen 
kyseisessä järjestelmässä asiakkaan omaa 
pääomaa vastaan. Tämä estää niitä myös
toimimasta kauppojen sisäisinä toteuttajina 
ylläpitämissään organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä.

(8) Tämä uusi organisoitujen 
käyntijärjestelmien luokka täydentää 
nykyisiä kauppapaikkatyyppejä.
Säännellyille markkinoille ja 
monenkeskisille kaupankäyntijärjestelmille 
on ominaista se, että liiketoimien 
toteuttamiseen ei liity harkintavaltaa, kun 
taas organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjällä 
pitäisi olla harkintavaltaa liiketoimen 
toteutustapaan nähden. Tämän vuoksi 
liiketoimiin, jotka toteutetaan 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämässä organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, olisi 
sovellettava liiketoiminnan 
menettelytapasääntöjä sekä parasta 
toteutusta (best execution) ja 
asiakastoimeksiantojen käsittelyä koskevia 
velvoitteita. Koska organisoitu 
kaupankäyntijärjestelmä on kuitenkin aito 
kauppapaikka, kauppapaikan ylläpitäjän 
olisi oltava puolueeton. Tämän olisi 
estettävä niitä toimimasta kauppojen 
sisäisinä toteuttajina ylläpitämissään 
organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä.
Erityisolosuhteissa organisoidun 
kauppapaikan olisi saatava käyttää omaa 
pääomaansa asiakkaiden toimeksiantojen 
mahdollistamiseksi erityisesti vähemmän 
likvideillä markkinoilla ja silloin, kun 
markkinaosapuolia on vähän. Tämä on 
erityisen tärkeää muilla kuin oman 
pääoman ehtoisilla markkinoilla.

Or. en

Perustelu

Jotta organisoitu kaupankäyntijärjestelmä voi toimia, sijoituspalveluyrityksen on voitava 
käyttää omaa pääomaansa, koska ostopuolella olevat yritykset eivät halua toimia toistensa 
vastapuolina, mikä lisää prosessiin ei-toivotun riskin. Tästä syystä organisoidun 
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kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjän on voitava käyttää omaa pääomaansa mahdollistamaan 
asiakkaiden kaupat ja asianmukaisesti poistamaan riski, joka aiheutuu asiakasta vastaan 
tehtävissä kaupoissa.

Tarkistus 113
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämä uusi organisoitujen 
käyntijärjestelmien luokka täydentää
nykyisiä kauppapaikkatyyppejä.
Säännellyille markkinoille ja 
monenkeskisille 
kaupankäyntijärjestelmille on ominaista 
se, että liiketoimien toteuttamiseen ei liity 
harkintavaltaa, kun taas organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjällä 
pitäisi olla harkintavaltaa liiketoimen 
toteutustapaan nähden. Tämän vuoksi 
liiketoimiin, jotka toteutetaan 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämässä organisoidussa
kaupankäyntijärjestelmässä, olisi 
sovellettava liiketoiminnan 
menettelytapasääntöjä sekä parasta 
toteutusta (best execution) ja 
asiakastoimeksiantojen käsittelyä koskevia 
velvoitteita. Koska organisoitu 
kaupankäyntijärjestelmä on kuitenkin 
aito kauppapaikka, kauppapaikan 
ylläpitäjän olisi oltava puolueeton. Sen 
vuoksi organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjällä ei 
saisi olla mahdollisuutta toteuttaa 
kyseisessä järjestelmässä useiden 
kolmansien osapuolten osto- ja myynti-
intressien välisiä liiketoimia eikä 
myöskään sellaisia asiakkaiden 
toimeksiantoja, jotka on koottu yhteen 
kyseisessä järjestelmässä asiakkaan omaa 
pääomaa vastaan. Tämä estää niitä myös 
toimimasta kauppojen sisäisinä 

(8) Nykyisiä kauppapaikkatyyppejä on 
selvennettävä sen varmistamiseksi, että
samanlaista kaupankäyntitoimintaa 
säännellään samoilla säännöillä.
Erityisesti säänneltyjen markkinoiden ja 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien määritelmien 
selvennyksillä olisi tehtävä selväksi, että 
ilman harkintavaltaa tapahtuva
liiketoimien toteuttaminen säännellyllä 
markkinalla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä on täysin 
erillinen niistä vaatimuksista, joiden 
alaisina asiakastehtävissä toimivat 
välittäjät toteuttavat asiakkaiden 
toimeksiantoja, ja että se täydentää näitä 
vaatimuksia. Tämän vuoksi liiketoimiin, 
jotka toteutetaan sijoituspalveluyrityksen 
tai markkinoiden ylläpitäjän ylläpitämällä 
säännellyllä markkinalla tai 
monenkeskisessä
kaupankäyntijärjestelmässä, olisi myös 
jatkossa sovellettava liiketoiminnan 
menettelytapasääntöjä sekä parasta 
toteutusta (best execution) ja 
asiakastoimeksiantojen käsittelyä koskevia 
velvoitteita. Koska markkinapaikan 
ylläpitämiseen liittyvät markkinoita 
koskevat säännöt ovat erilaisia kuin 
asiakastehtävissä toimivaa välittäjää 
koskevat velvollisuudet, kumpaankin 
kauppapaikkatyyppiin on sovellettava 
jatkossakin vaatimusta toteuttaa 
liiketoimet ilman harkintavaltaa.
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toteuttajina ylläpitämissään 
organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä.

Or. en

Perustelu

Kaikkien markkinoiden ylläpitäjien tai sijoituspalveluyritysten ylläpitämien kauppapaikkojen 
olisi noudatettava samoja avoimuutta, ilman harkintavaltaa tapahtuvaa toteuttamista, 
syrjimätöntä pääsyä järjestelmiin ja kattavaa markkinavalvontaa koskevia sääntöjä.
Kauppapaikka, jonka yksittäiset järjestelmät eivät noudata samoja sääntöjä, ja erityisesti 
ilman harkintavaltaa tapahtuvaa toteuttamista, vaarantaa hinnanmuodostusprosessin ja 
sijoittajansuojan.

Tarkistus 114
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämä uusi organisoitujen 
käyntijärjestelmien luokka täydentää 
nykyisiä kauppapaikkatyyppejä.
Säännellyille markkinoille ja 
monenkeskisille kaupankäyntijärjestelmille 
on ominaista se, että liiketoimien 
toteuttamiseen ei liity harkintavaltaa, kun 
taas organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjällä 
pitäisi olla harkintavaltaa liiketoimen 
toteutustapaan nähden. Tämän vuoksi 
liiketoimiin, jotka toteutetaan 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämässä organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, olisi 
sovellettava liiketoiminnan 
menettelytapasääntöjä sekä parasta 
toteutusta (best execution) ja 
asiakastoimeksiantojen käsittelyä koskevia 
velvoitteita. Koska organisoitu 
kaupankäyntijärjestelmä on kuitenkin aito 
kauppapaikka, kauppapaikan ylläpitäjän 
olisi oltava puolueeton. Sen vuoksi 

(8) Tämä uusi organisoitujen 
käyntijärjestelmien luokka täydentää 
nykyisiä kauppapaikkatyyppejä.
Säännellyille markkinoille ja 
monenkeskisille kaupankäyntijärjestelmille 
on ominaista se, että liiketoimien 
toteuttamiseen ei liity harkintavaltaa, kun 
taas organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjällä 
pitäisi olla harkintavaltaa liiketoimen 
toteutustapaan nähden. Tämän vuoksi 
liiketoimiin, jotka toteutetaan 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämässä organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, olisi 
sovellettava liiketoiminnan 
menettelytapasääntöjä, eturistiriitojen 
hallinnointi mukaan luettuna, sekä 
parasta toteutusta (best execution) ja 
asiakastoimeksiantojen käsittelyä koskevia 
velvoitteita. Koska organisoitu 
kaupankäyntijärjestelmä on kuitenkin aito 
kauppapaikka, kauppapaikan ylläpitäjän 
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organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ylläpitäjällä ei saisi olla mahdollisuutta 
toteuttaa kyseisessä järjestelmässä useiden 
kolmansien osapuolten osto- ja myynti-
intressien välisiä liiketoimia eikä 
myöskään sellaisia asiakkaiden 
toimeksiantoja, jotka on koottu yhteen 
kyseisessä järjestelmässä asiakkaan omaa 
pääomaa vastaan. Tämä estää niitä myös 
toimimasta kauppojen sisäisinä 
toteuttajina ylläpitämissään 
organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä.

olisi oltava puolueeton. Sen vuoksi 
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän
ylläpitäjällä ei saisi olla mahdollisuutta 
toteuttaa kyseisessä järjestelmässä useiden 
kolmansien osapuolten osto- ja myynti-
intressien välisiä liiketoimia eikä 
myöskään sellaisia asiakkaiden 
toimeksiantoja, jotka on koottu yhteen 
kyseisessä järjestelmässä asiakkaan omaa 
pääomaa vastaan, lukuun ottamatta 
tapauksia, joissa omaa pääomaa 
käytetään asiakkaan toimeksiantojen 
mahdollistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 115
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämä uusi organisoitujen 
käyntijärjestelmien luokka täydentää
nykyisiä kauppapaikkatyyppejä.
Säännellyille markkinoille ja 
monenkeskisille 
kaupankäyntijärjestelmille on ominaista 
se, että liiketoimien toteuttamiseen ei liity 
harkintavaltaa, kun taas organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjällä 
pitäisi olla harkintavaltaa liiketoimen 
toteutustapaan nähden. Tämän vuoksi 
liiketoimiin, jotka toteutetaan 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämässä organisoidussa
kaupankäyntijärjestelmässä, olisi 
sovellettava liiketoiminnan 
menettelytapasääntöjä sekä parasta 
toteutusta (best execution) ja 
asiakastoimeksiantojen käsittelyä koskevia 
velvoitteita. Koska organisoitu 
kaupankäyntijärjestelmä on kuitenkin 
aito kauppapaikka, kauppapaikan 

(8) Nykyisiä säänneltyjen markkinoiden,
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja kauppojen 
sisäisten toteuttajien tyyppejä on 
selvennettävä sen varmistamiseksi, että
kaikkea monenkeskistä ja kahdenvälistä 
kaupankäyntitoimintaa säännellään 
samoilla säännöillä. Säänneltyjen 
markkinoiden ja monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien määritelmien 
ja järjestelmien selvennyksillä olisi 
tehtävä selväksi, että kummallakaan 
kauppapaikalla liiketoimien 
toteuttamiseen ei liity harkintavaltaa.
Tämän vuoksi liiketoimiin, jotka 
toteutetaan sijoituspalveluyrityksen tai 
markkinoiden ylläpitäjän ylläpitämällä 
säännellyllä markkinalla tai 
monenkeskisessä
kaupankäyntijärjestelmässä, olisi myös 
jatkossa sovellettava liiketoiminnan 
menettelytapasääntöjä sekä parasta 
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ylläpitäjän olisi oltava puolueeton. Sen 
vuoksi organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjällä ei 
saisi olla mahdollisuutta toteuttaa 
kyseisessä järjestelmässä useiden 
kolmansien osapuolten osto- ja myynti-
intressien välisiä liiketoimia eikä 
myöskään sellaisia asiakkaiden 
toimeksiantoja, jotka on koottu yhteen 
kyseisessä järjestelmässä asiakkaan omaa 
pääomaa vastaan. Tämä estää niitä myös 
toimimasta kauppojen sisäisinä 
toteuttajina ylläpitämissään 
organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä.

toteutusta (best execution) ja 
asiakastoimeksiantojen käsittelyä koskevia 
velvoitteita muiden markkinoita koskevien 
sääntöjen lisäksi.

Or. en

Tarkistus 116
Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämä uusi organisoitujen 
käyntijärjestelmien luokka täydentää 
nykyisiä kauppapaikkatyyppejä.
Säännellyille markkinoille ja 
monenkeskisille kaupankäyntijärjestelmille 
on ominaista se, että liiketoimien 
toteuttamiseen ei liity harkintavaltaa, kun 
taas organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjällä 
pitäisi olla harkintavaltaa liiketoimen 
toteutustapaan nähden. Tämän vuoksi 
liiketoimiin, jotka toteutetaan 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämässä organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, olisi 
sovellettava liiketoiminnan 
menettelytapasääntöjä sekä parasta 
toteutusta (best execution) ja 
asiakastoimeksiantojen käsittelyä koskevia 
velvoitteita. Koska organisoitu 

(8) Tämä uusi organisoitujen 
käyntijärjestelmien luokka täydentää 
nykyisiä kauppapaikkatyyppejä.
Säännellyille markkinoille ja 
monenkeskisille kaupankäyntijärjestelmille 
on ominaista se, että liiketoimien 
toteuttamiseen ei liity harkintavaltaa, kun 
taas organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän, johon on pääsy 
ainoastaan sen asiakkailla, luottolaitoksia 
ja sijoituspalveluyrityksiä lukuun 
ottamatta, ylläpitäjällä pitäisi olla 
harkintavaltaa liiketoimen toteutustapaan 
nähden. Tämän vuoksi liiketoimiin, jotka 
toteutetaan sijoituspalveluyrityksen tai 
markkinoiden ylläpitäjän ylläpitämässä 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä,
johon on pääsy ainoastaan sen 
asiakkailla, olisi sovellettava 
liiketoiminnan menettelytapasääntöjä sekä 
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kaupankäyntijärjestelmä on kuitenkin aito 
kauppapaikka, kauppapaikan ylläpitäjän 
olisi oltava puolueeton. Sen vuoksi 
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ylläpitäjällä ei saisi olla mahdollisuutta 
toteuttaa kyseisessä järjestelmässä useiden 
kolmansien osapuolten osto- ja myynti-
intressien välisiä liiketoimia eikä 
myöskään sellaisia asiakkaiden 
toimeksiantoja, jotka on koottu yhteen 
kyseisessä järjestelmässä asiakkaan omaa 
pääomaa vastaan. Tämä estää niitä myös 
toimimasta kauppojen sisäisinä toteuttajina 
ylläpitämissään organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä.

parasta toteutusta (best execution) ja 
asiakastoimeksiantojen käsittelyä koskevia 
velvoitteita. Koska organisoitu 
kaupankäyntijärjestelmä on kuitenkin aito 
kauppapaikka, kauppapaikan ylläpitäjän 
olisi oltava puolueeton. Sen vuoksi
osakekaupan organisoitua toteuttamista 
ja järjestämistä tarjoavan organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjällä ei 
saisi olla mahdollisuutta toteuttaa 
kyseisessä järjestelmässä useiden 
kolmansien osapuolten osto- ja myynti-
intressien välisiä liiketoimia eikä 
myöskään sellaisia asiakkaiden 
toimeksiantoja, jotka on koottu yhteen 
kyseisessä järjestelmässä asiakkaan omaa 
pääomaa vastaan. Tämä estää niitä myös 
toimimasta kauppojen sisäisinä toteuttajina 
ylläpitämissään organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä.

Or. en

Tarkistus 117
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kaiken organisoidun kaupankäynnin 
olisi tapahduttava säännellyissä 
kauppapaikoissa, ja sen olisi oltava täysin
avointa sekä ennen kauppaa että sen 
jälkeen. Sen vuoksi avoimuusvaatimuksia 
on tarpeen soveltaa kaikentyyppisiin 
kauppapaikkoihin ja kaikkiin 
rahoitusvälineisiin, joilla näissä 
kauppapaikoissa käydään kauppaa.

(9) Kaiken organisoidun kaupankäynnin 
olisi tapahduttava säännellyissä 
kauppapaikoissa, ja sen olisi oltava
mahdollisimman avointa sekä ennen 
kauppaa että sen jälkeen. Sen vuoksi
asianmukaisesti mitoitettuja
avoimuusvaatimuksia on tarpeen soveltaa 
kaikentyyppisiin kauppapaikkoihin ja 
kaikkiin rahoitusvälineisiin, joilla näissä 
kauppapaikoissa käydään kauppaa.

Or. en
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Perustelu

Johdanto-osan 9 kappaleen tekstin on vastattava johdanto-osan 12 ja 14 kappaletta. Sana 
"täysin" antaa ymmärtää, että vaatimuksia ei ole tarkoitus mitoittaa.

Tarkistus 118
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kaiken organisoidun kaupankäynnin 
olisi tapahduttava säännellyissä 
kauppapaikoissa, ja sen olisi oltava täysin 
avointa sekä ennen kauppaa että sen 
jälkeen. Sen vuoksi avoimuusvaatimuksia 
on tarpeen soveltaa kaikentyyppisiin 
kauppapaikkoihin ja kaikkiin 
rahoitusvälineisiin, joilla näissä 
kauppapaikoissa käydään kauppaa.

(9) Kaiken organisoidun kaupankäynnin 
olisi tapahduttava säännellyissä 
kauppapaikoissa, ja sen olisi oltava täysin 
avointa tarvittaessa sekä ennen kauppaa 
että sen jälkeen. Sen vuoksi 
avoimuusvaatimuksia on tarpeen soveltaa 
kaikentyyppisiin kauppapaikkoihin ja 
kaikkiin rahoitusvälineisiin, joilla näissä 
kauppapaikoissa käydään kauppaa.

Or. en

Tarkistus 119
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Finanssikriisi toi esiin tiettyjä 
heikkouksia tavassa, jolla muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden 
kaupankäyntitilaisuuksia ja hintoja 
koskevat tiedot asetetaan 
markkinatoimijoiden saataville (heikkoudet 
liittyivät tietojen ajoitukseen, 
yksityiskohtaisuuteen, yhtäläisiin 
tiedonsaantimahdollisuuksiin ja 
luotettavuuteen). Sen vuoksi olisi otettava 

(12) Finanssikriisi toi esiin tiettyjä 
heikkouksia tavassa, jolla muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden 
kaupankäyntitilaisuuksia ja hintoja 
koskevat tiedot asetetaan 
markkinatoimijoiden saataville (heikkoudet 
liittyivät tietojen ajoitukseen, 
yksityiskohtaisuuteen, yhtäläisiin 
tiedonsaantimahdollisuuksiin ja 
luotettavuuteen). Sen vuoksi olisi otettava 
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käyttöön kauppaa edeltävät ja sen jälkeiset 
avoimuusvaatimukset, joissa otetaan 
huomioon erot tietyntyyppisten muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden 
ominaisuuksissa ja markkinarakenteissa.
Jotta kaikilla asianomaisilla välineillä olisi 
vakaat avoimuuspuitteet, kyseisiä 
avoimuusvaatimuksia olisi sovellettava 
joukkovelkakirjoihin ja strukturoituihin 
rahoitustuotteisiin, joista on julkaistu esite 
tai jotka joko on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
johdannaisiin, joilla käydään kauppaa tai 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä ja 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä 
tai joille voidaan tehdä keskitetty selvitys, 
sekä kaupankäynnin jälkeisen avoimuuden 
osalta johdannaisiin, jotka on ilmoitettu 
kauppatietorekistereihin. Tämän vuoksi 
vain ne rahoitusvälineet, joilla käydään 
kauppaa ainoastaan pörssin ulkopuolella
(OTC-kaupankäynti), jotka katsotaan 
erityisen epälikvideiksi tai jotka on 
suunniteltu yksilöllisesti, jäisivät 
avoimuusvelvoitteiden soveltamisalan 
ulkopuolelle.

käyttöön kauppaa edeltävät ja sen jälkeiset 
avoimuusvaatimukset, joissa otetaan 
huomioon erot tietyntyyppisten muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden 
ominaisuuksissa ja markkinarakenteissa.
Jotta kaikilla asianomaisilla välineillä olisi 
vakaat avoimuuspuitteet, kyseisiä 
avoimuusvaatimuksia olisi sovellettava 
joukkovelkakirjoihin ja strukturoituihin 
rahoitustuotteisiin, joista on julkaistu esite 
tai jotka joko on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
johdannaisiin, joilla käydään kauppaa tai 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä ja 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä 
tai joille voidaan tehdä keskitetty selvitys, 
sekä kaupankäynnin jälkeisen avoimuuden 
osalta johdannaisiin, jotka on ilmoitettu 
kauppatietorekistereihin. Tämän vuoksi 
vain ne rahoitusvälineet, joilla käydään 
kauppaa ainoastaan pörssin ulkopuolella
(OTC-kaupankäynti), jotka eivät ole 
riittävän likvidejä tai jotka ovat 
luonteeltaan yksilöllisiä, jäisivät kauppaa 
edeltävien ja sen jälkeisten
avoimuusvelvoitteiden soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Likviditeetti on ratkaiseva tekijä, jotta eläkeläisten ja loppusijoittajien tulotaso voidaan 
säilyttää riittävänä. Kauppaa edeltävien avoimuusvaatimusten edellyttäminen johtaisi 
likviditeetin vähenemiseen. Kaupan jälkeiset avoimuusvaatimukset ovat tarpeen myös 
ainoastaan pörssin ulkopuolella käytävän kaupankäynnin tapauksessa.

Tarkistus 120
Kay Swinburne
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Finanssikriisi toi esiin tiettyjä 
heikkouksia tavassa, jolla muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden 
kaupankäyntitilaisuuksia ja hintoja 
koskevat tiedot asetetaan 
markkinatoimijoiden saataville (heikkoudet 
liittyivät tietojen ajoitukseen, 
yksityiskohtaisuuteen, yhtäläisiin 
tiedonsaantimahdollisuuksiin ja 
luotettavuuteen). Sen vuoksi olisi otettava 
käyttöön kauppaa edeltävät ja sen jälkeiset 
avoimuusvaatimukset, joissa otetaan 
huomioon erot tietyntyyppisten muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden 
ominaisuuksissa ja markkinarakenteissa.
Jotta kaikilla asianomaisilla välineillä olisi 
vakaat avoimuuspuitteet, kyseisiä 
avoimuusvaatimuksia olisi sovellettava 
joukkovelkakirjoihin ja strukturoituihin 
rahoitustuotteisiin, joista on julkaistu esite 
tai jotka joko on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
johdannaisiin, joilla käydään kauppaa tai 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä ja 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä 
tai joille voidaan tehdä keskitetty selvitys, 
sekä kaupankäynnin jälkeisen avoimuuden 
osalta johdannaisiin, jotka on ilmoitettu 
kauppatietorekistereihin. Tämän vuoksi 
vain ne rahoitusvälineet, joilla käydään 
kauppaa ainoastaan pörssin ulkopuolella
(OTC-kaupankäynti), jotka katsotaan 
erityisen epälikvideiksi tai jotka on 
suunniteltu yksilöllisesti, jäisivät 
avoimuusvelvoitteiden soveltamisalan 
ulkopuolelle.

(12) Finanssikriisi toi esiin tiettyjä 
heikkouksia tavassa, jolla muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden 
kaupankäyntitilaisuuksia ja hintoja 
koskevat tiedot asetetaan 
markkinatoimijoiden saataville (heikkoudet 
liittyivät tietojen ajoitukseen, 
yksityiskohtaisuuteen, yhtäläisiin 
tiedonsaantimahdollisuuksiin ja 
luotettavuuteen). Sen vuoksi olisi otettava 
käyttöön täsmälliset ja oikea-aikaiset 
kaupan jälkeiset avoimuusvaatimukset, 
joissa otetaan huomioon erot 
tietyntyyppisten muiden rahoitusvälineiden 
kuin osakkeiden ominaisuuksissa ja 
markkinarakenteissa. Jotta kaikilla 
asianomaisilla välineillä olisi vakaat 
avoimuuspuitteet, kyseisiä 
avoimuusvaatimuksia olisi sovellettava 
joukkovelkakirjoihin ja strukturoituihin 
rahoitustuotteisiin, joista on julkaistu esite 
tai jotka joko on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
johdannaisiin, joilla käydään kauppaa tai 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä ja 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä 
tai joille voidaan tehdä keskitetty selvitys, 
sekä kaupankäynnin jälkeisen avoimuuden 
osalta johdannaisiin, jotka on ilmoitettu 
kauppatietorekistereihin. Tämän vuoksi 
vain ne rahoitusvälineet, joilla käydään 
kauppaa ainoastaan pörssin ulkopuolella
(OTC-kaupankäynti), jotka katsotaan 
erityisen epälikvideiksi tai jotka on 
suunniteltu yksilöllisesti, jäisivät 
avoimuusvelvoitteiden soveltamisalan 
ulkopuolelle.
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Or. en

Tarkistus 121
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Finanssikriisi toi esiin tiettyjä 
heikkouksia tavassa, jolla muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden 
kaupankäyntitilaisuuksia ja hintoja 
koskevat tiedot asetetaan 
markkinatoimijoiden saataville (heikkoudet 
liittyivät tietojen ajoitukseen, 
yksityiskohtaisuuteen, yhtäläisiin 
tiedonsaantimahdollisuuksiin ja 
luotettavuuteen). Sen vuoksi olisi otettava 
käyttöön kauppaa edeltävät ja sen jälkeiset 
avoimuusvaatimukset, joissa otetaan 
huomioon erot tietyntyyppisten muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden 
ominaisuuksissa ja markkinarakenteissa.
Jotta kaikilla asianomaisilla välineillä olisi 
vakaat avoimuuspuitteet, kyseisiä 
avoimuusvaatimuksia olisi sovellettava 
joukkovelkakirjoihin ja strukturoituihin 
rahoitustuotteisiin, joista on julkaistu esite 
tai jotka joko on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, 
johdannaisiin, joilla käydään kauppaa tai 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä ja 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä tai joille 
voidaan tehdä keskitetty selvitys, sekä 
kaupankäynnin jälkeisen avoimuuden 
osalta johdannaisiin, jotka on ilmoitettu 

(12) Finanssikriisi toi esiin tiettyjä 
heikkouksia tavassa, jolla muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden 
kaupankäyntitilaisuuksia ja hintoja 
koskevat tiedot asetetaan 
markkinatoimijoiden saataville (heikkoudet 
liittyivät tietojen ajoitukseen, 
yksityiskohtaisuuteen, yhtäläisiin 
tiedonsaantimahdollisuuksiin ja 
luotettavuuteen). Sen vuoksi olisi otettava 
käyttöön kauppaa edeltävät ja sen jälkeiset 
avoimuusvaatimukset, joissa otetaan 
huomioon erot tietyntyyppisten muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden 
ominaisuuksissa ja markkinarakenteissa.
Jotta kaikilla asianomaisilla välineillä olisi 
vakaat avoimuuspuitteet, kyseisiä 
avoimuusvaatimuksia olisi sovellettava 
joukkovelkakirjoihin ja strukturoituihin 
rahoitustuotteisiin, joista on julkaistu esite 
tai jotka joko on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, johdannaisiin, 
joilla käydään kauppaa tai jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla, monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai joille 
voidaan tehdä keskitetty selvitys, sekä 
kaupankäynnin jälkeisen avoimuuden 
osalta johdannaisiin, jotka on ilmoitettu 
kauppatietorekistereihin. Tämän vuoksi 
vain ne rahoitusvälineet, joilla käydään 
kauppaa ainoastaan pörssin ulkopuolella
(OTC-kaupankäynti), jotka katsotaan 
erityisen epälikvideiksi tai jotka on 
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kauppatietorekistereihin. Tämän vuoksi 
vain ne rahoitusvälineet, joilla käydään 
kauppaa ainoastaan pörssin ulkopuolella
(OTC-kaupankäynti), jotka katsotaan 
erityisen epälikvideiksi tai jotka on 
suunniteltu yksilöllisesti, jäisivät 
avoimuusvelvoitteiden soveltamisalan 
ulkopuolelle.

suunniteltu yksilöllisesti, jäisivät 
avoimuusvelvoitteiden soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Kaikkien markkinoiden ylläpitäjien tai sijoituspalveluyritysten ylläpitämien kauppapaikkojen 
olisi noudatettava samoja avoimuutta, ilman harkintavaltaa tapahtuvaa toteuttamista, 
syrjimätöntä pääsyä järjestelmiin ja kattavaa markkinavalvontaa koskevia sääntöjä.
Kauppapaikka, jonka yksittäiset järjestelmät eivät noudata samoja sääntöjä, ja erityisesti 
ilman harkintavaltaa tapahtuvaa toteuttamista, vaarantaa hinnanmuodostusprosessin ja
sijoittajansuojan.

Tarkistus 122
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Finanssikriisi toi esiin tiettyjä 
heikkouksia tavassa, jolla muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden 
kaupankäyntitilaisuuksia ja hintoja 
koskevat tiedot asetetaan 
markkinatoimijoiden saataville (heikkoudet 
liittyivät tietojen ajoitukseen, 
yksityiskohtaisuuteen, yhtäläisiin 
tiedonsaantimahdollisuuksiin ja 
luotettavuuteen). Sen vuoksi olisi otettava 
käyttöön kauppaa edeltävät ja sen jälkeiset 
avoimuusvaatimukset, joissa otetaan 
huomioon erot tietyntyyppisten muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden 
ominaisuuksissa ja markkinarakenteissa.
Jotta kaikilla asianomaisilla välineillä olisi 
vakaat avoimuuspuitteet, kyseisiä 
avoimuusvaatimuksia olisi sovellettava 

(12) Finanssikriisi toi esiin tiettyjä 
heikkouksia tavassa, jolla muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden 
kaupankäyntitilaisuuksia ja hintoja 
koskevat tiedot asetetaan 
markkinatoimijoiden saataville (heikkoudet 
liittyivät tietojen ajoitukseen, 
yksityiskohtaisuuteen, yhtäläisiin 
tiedonsaantimahdollisuuksiin ja 
luotettavuuteen). Sen vuoksi olisi otettava 
käyttöön kauppaa edeltävät ja sen jälkeiset 
avoimuusvaatimukset, joissa otetaan 
huomioon erot tietyntyyppisten muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden 
ominaisuuksissa ja markkinarakenteissa.
Jotta kaikilla asianomaisilla välineillä olisi 
vakaat avoimuuspuitteet, kyseisiä 
avoimuusvaatimuksia olisi sovellettava 
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joukkovelkakirjoihin ja strukturoituihin 
rahoitustuotteisiin, joista on julkaistu esite 
tai jotka joko on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
johdannaisiin, joilla käydään kauppaa tai 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä ja 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä
tai joille voidaan tehdä keskitetty selvitys, 
sekä kaupankäynnin jälkeisen avoimuuden 
osalta johdannaisiin, jotka on ilmoitettu 
kauppatietorekistereihin. Tämän vuoksi 
vain ne rahoitusvälineet, joilla käydään 
kauppaa ainoastaan pörssin ulkopuolella
(OTC-kaupankäynti), jotka katsotaan 
erityisen epälikvideiksi tai jotka on 
suunniteltu yksilöllisesti, jäisivät 
avoimuusvelvoitteiden soveltamisalan 
ulkopuolelle.

joukkovelkakirjoihin ja strukturoituihin 
rahoitustuotteisiin, joista on julkaistu esite 
tai jotka joko on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla ja
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
johdannaisiin, joilla käydään kauppaa tai 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä ja 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä
ja joille voidaan tehdä keskitetty selvitys, 
sekä kaupankäynnin jälkeisen avoimuuden 
osalta johdannaisiin, jotka on ilmoitettu 
kauppatietorekistereihin. Tämän vuoksi 
vain ne rahoitusvälineet, joilla käydään 
kauppaa ainoastaan pörssin ulkopuolella
(OTC-kaupankäynti), joita ei katsota 
riittävän likvideiksi tai jotka on suunniteltu 
yksilöllisesti, jäisivät 
avoimuusvelvoitteiden soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 123
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Finanssikriisi toi esiin tiettyjä 
heikkouksia tavassa, jolla muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden 
kaupankäyntitilaisuuksia ja hintoja 
koskevat tiedot asetetaan 
markkinatoimijoiden saataville (heikkoudet 
liittyivät tietojen ajoitukseen, 
yksityiskohtaisuuteen, yhtäläisiin 
tiedonsaantimahdollisuuksiin ja 
luotettavuuteen). Sen vuoksi olisi otettava 
käyttöön kauppaa edeltävät ja sen jälkeiset 

(12) Finanssikriisi toi esiin tiettyjä 
heikkouksia tavassa, jolla muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden 
kaupankäyntitilaisuuksia ja hintoja 
koskevat tiedot asetetaan 
markkinatoimijoiden saataville (heikkoudet 
liittyivät tietojen ajoitukseen, 
yksityiskohtaisuuteen, yhtäläisiin 
tiedonsaantimahdollisuuksiin ja 
luotettavuuteen). Sen vuoksi olisi otettava 
käyttöön kauppaa edeltävät ja sen jälkeiset 
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avoimuusvaatimukset, joissa otetaan 
huomioon erot tietyntyyppisten muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden 
ominaisuuksissa ja markkinarakenteissa.
Jotta kaikilla asianomaisilla välineillä olisi 
vakaat avoimuuspuitteet, kyseisiä 
avoimuusvaatimuksia olisi sovellettava 
joukkovelkakirjoihin ja strukturoituihin 
rahoitustuotteisiin, joista on julkaistu esite 
tai jotka joko on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, 
johdannaisiin, joilla käydään kauppaa tai 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä ja 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä tai joille 
voidaan tehdä keskitetty selvitys, sekä 
kaupankäynnin jälkeisen avoimuuden 
osalta johdannaisiin, jotka on ilmoitettu 
kauppatietorekistereihin. Tämän vuoksi 
vain ne rahoitusvälineet, joilla käydään 
kauppaa ainoastaan pörssin ulkopuolella
(OTC-kaupankäynti), jotka katsotaan 
erityisen epälikvideiksi tai jotka on 
suunniteltu yksilöllisesti, jäisivät 
avoimuusvelvoitteiden soveltamisalan 
ulkopuolelle.

avoimuusvaatimukset, joissa otetaan 
huomioon erot tietyntyyppisten muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden 
ominaisuuksissa ja markkinarakenteissa.
Jotta kaikilla asianomaisilla välineillä olisi 
vakaat avoimuuspuitteet, kyseisiä 
avoimuusvaatimuksia olisi sovellettava 
joukkovelkakirjoihin ja strukturoituihin 
rahoitustuotteisiin, joista on julkaistu esite 
tai jotka joko on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, johdannaisiin, 
joilla käydään kauppaa tai jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla, monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai joille 
voidaan tehdä keskitetty selvitys, sekä 
kaupankäynnin jälkeisen avoimuuden 
osalta johdannaisiin, jotka on ilmoitettu 
kauppatietorekistereihin. Tämän vuoksi 
vain ne rahoitusvälineet, joilla käydään 
kauppaa ainoastaan pörssin ulkopuolella
(OTC-kaupankäynti), jotka katsotaan 
erityisen epälikvideiksi tai jotka on 
suunniteltu yksilöllisesti, jäisivät 
avoimuusvelvoitteiden soveltamisalan 
ulkopuolelle.

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

Or. en

Tarkistus 124
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Finanssikriisi toi esiin tiettyjä 
heikkouksia tavassa, jolla muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden 
kaupankäyntitilaisuuksia ja hintoja 
koskevat tiedot asetetaan 
markkinatoimijoiden saataville (heikkoudet 
liittyivät tietojen ajoitukseen, 
yksityiskohtaisuuteen, yhtäläisiin 
tiedonsaantimahdollisuuksiin ja 
luotettavuuteen). Sen vuoksi olisi otettava 
käyttöön kauppaa edeltävät ja sen jälkeiset 
avoimuusvaatimukset, joissa otetaan 
huomioon erot tietyntyyppisten muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden 
ominaisuuksissa ja markkinarakenteissa.
Jotta kaikilla asianomaisilla välineillä olisi 
vakaat avoimuuspuitteet, kyseisiä 
avoimuusvaatimuksia olisi sovellettava 
joukkovelkakirjoihin ja strukturoituihin 
rahoitustuotteisiin, joista on julkaistu esite 
tai jotka joko on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
johdannaisiin, joilla käydään kauppaa tai 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä ja 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä 
tai joille voidaan tehdä keskitetty selvitys, 
sekä kaupankäynnin jälkeisen avoimuuden 
osalta johdannaisiin, jotka on ilmoitettu 
kauppatietorekistereihin. Tämän vuoksi 
vain ne rahoitusvälineet, joilla käydään 
kauppaa ainoastaan pörssin ulkopuolella 
(OTC-kaupankäynti), jotka katsotaan 
erityisen epälikvideiksi tai jotka on 
suunniteltu yksilöllisesti, jäisivät 
avoimuusvelvoitteiden soveltamisalan 
ulkopuolelle.

(12) Finanssikriisi toi esiin tiettyjä 
heikkouksia tavassa, jolla muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden 
kaupankäyntitilaisuuksia ja hintoja 
koskevat tiedot asetetaan 
markkinatoimijoiden saataville (heikkoudet 
liittyivät tietojen ajoitukseen, 
yksityiskohtaisuuteen, yhtäläisiin 
tiedonsaantimahdollisuuksiin ja
luotettavuuteen). Sen vuoksi olisi otettava 
käyttöön kauppaa edeltävät ja sen jälkeiset 
avoimuusvaatimukset, joissa otetaan 
huomioon erot tietyntyyppisten muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden 
ominaisuuksissa ja markkinarakenteissa.
Jotta kaikilla asianomaisilla välineillä olisi 
vakaat avoimuuspuitteet, kyseisiä 
avoimuusvaatimuksia olisi sovellettava 
joukkovelkakirjoihin ja strukturoituihin 
rahoitustuotteisiin, joista on julkaistu esite 
tai jotka joko on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
johdannaisiin, joilla käydään kauppaa tai 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä ja 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä 
tai joille voidaan tehdä keskitetty selvitys, 
sekä kaupankäynnin jälkeisen avoimuuden 
osalta johdannaisiin, jotka on ilmoitettu 
kauppatietorekistereihin.

Or. en
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Tarkistus 125
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Valuuttamarkkinat ovat 
elintärkeitä monille vientisuuntautuneille 
yrityksille. Näin ollen on tärkeää 
varmistaa valuuttamarkkinoiden 
avoimuus ja eheys. Nämä periaatteet 
vaarantuvat mitä todennäköisimmin, 
mikäli valuuttamarkkinoiden 
johdannaismarkkinat eivät ole avoimia.
Johdannaisten avoimuusvaatimusten olisi 
näin ollen katettava myös sellaiset 
arvopaperit, jotka edellyttävät 
käteissuoritusta, joka määräytyy 
valuuttojen perusteella 
(valuutanvaihtosopimukset).
Maksuvälineitä koskevat kaupat 
valuuttamarkkinoiden spot-markkinoilla 
olisi kuitenkin jätettävä tähän direktiiviin 
sisältyvien vaatimusten ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 126
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Oikeusvarmuuden takaamiseksi on 
tärkeää selventää, että 
vakuutussopimuksia, jotka koskevat 
jotakin vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta 
ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 



AM\901839FI.doc 39/195 PE489.472v01-00

FI

direktiivin 2009/138/EY liitteessä I 
tarkoitettua toimintoluokkaa, jos se 
tehdään vakuutusyrityksen, 
jälleenvakuutusyrityksen, kolmannen 
maan vakuutusyrityksen tai kolmannen 
maan jälleenvakuutusyrityksen kanssa, ei 
katsota tässä asetuksessa tarkoitetuiksi 
johdannaisiksi tai 
johdannaissopimuksiksi.

Or. en

Tarkistus 127
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Kaupankäyntiä edeltäviä 
avoimuusvaatimuksia ja muita kuin oman 
pääoman ehtoisia markkinoita 
tarkasteltaessa on pidettävä mielessä, että 
on tärkeää ottaa huomioon finanssialan 
ulkopuolisten yksikköjen tarpeet. Tällä 
hetkellä finanssialan ulkopuoliset yksiköt 
käyttävät sähköisiä 
tarjouspyyntöjärjestelmiä. Suurin osa 
finanssialan ulkopuolisista 
loppukäyttäjistä käyttää näitä sähköisiä 
järjestelmiä, jotka ovat tehokas tapa 
hankkia tarjouspyyntöjä OTC-
johdannaisista lukuisilta eri finanssialan 
vastapuolilta samaan aikaan ja jotka 
tarjoavat kilpailukykyisen hinnoittelun ja 
yksinkertaisen ja tehokkaan tavan 
toteuttaa liiketoimia. Tämän asetuksen 
tarkoituksena ei ole estää huutokauppaa 
tai sähköistä tarjouspyyntöjen hankintaa 
tietyn liiketoimen tapauksessa 
soveltamalla niihin kaupankäyntiä 
edeltäviä avoimuusvaatimuksia.

Or. en
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Tarkistus 128
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta kauppapaikoissa sovellettavat 
edellytykset olisivat yhtenäiset, 
erityyppisiin kauppapaikkoihin olisi 
sovellettava samoja kauppaa edeltäviä ja 
sen jälkeisiä avoimuusvaatimuksia.
Avoimuusvaatimukset olisi mitoitettava eri 
rahoitusvälinetyypeittäin, kuten osakkeet, 
joukkovelkakirjat ja johdannaiset, ja eri 
kaupankäyntityypeittäin, kuten 
tarjouskirjahuutokauppaan ja
hintanoteerauksiin perustuvat 
kaupankäyntijärjestelmät sekä hybridi- ja 
huutokauppajärjestelmät, ja niissä olisi 
otettava huomioon liikkeeseenlasku, 
liiketoimen koko ja kansallisten 
markkinoiden ominaisuudet.

(14) Jotta kauppapaikoissa sovellettavat 
edellytykset olisivat yhtenäiset, 
erityyppisiin kauppapaikkoihin olisi 
sovellettava samoja kauppaa edeltäviä ja 
sen jälkeisiä avoimuusvaatimuksia.
Avoimuusvaatimukset olisi mukautettava 
kunkin rahoitusväline- ja markkinatyypin 
ominaisuuksien mukaan ja näin ollen ne 
olisi mitoitettava eri 
rahoitusvälinetyypeittäin, kuten osakkeet, 
joukkovelkakirjat ja johdannaiset, ja eri 
kaupankäyntityypeittäin, kuten 
tarjouskirjahuutokauppaan, 
hintanoteerauksiin, 
tarjouspyyntöjärjestelmiin ja click to trade 
-järjestelmiin perustuvat 
kaupankäyntijärjestelmät sekä hybridi- ja 
huutokauppajärjestelmät (toisin sanoen 
markkinamalli), ja niissä olisi otettava 
huomioon liikkeeseenlasku,
kaupankäyntitoiminta, 
markkinaosapuolten lukumäärä ja tyyppi, 
toimeksiannon tai liiketoimen koko ja 
kansallisten markkinoiden ominaisuudet, 
kuten valuutta-alue, 
liikkeeseenlaskijatyyppi, markkinan koko 
ja kypsyys ja muut asiaankuuluvat 
kriteerit, joiden perusteella tietyn 
markkinan likviditeettiä arvioidaan.

Or. en

Perustelu

Pienehköillä joukkovelkakirjamarkkinoilla markkinaosapuolten lukumäärä on tärkeä, sillä 
likviditeetti riippuu siitä, paljonko sijoittajia markkinoilla on. Kauppaa edeltäviä ja sen 
jälkeisiä avoimuusvaatimuksia mitoitettaessa olisi voitava ottaa huomioon 
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markkinaosapuolten tyyppi ja lukumäärä. Tarjouspyyntömalli, jossa asiakkaat etsivät parasta 
hintaa monilta epälikvidien välineiden välittäjiltä, on tärkeä myös 
joukkovelkakirjamarkkinoilla.

Tarkistus 129
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta kauppapaikoissa sovellettavat 
edellytykset olisivat yhtenäiset, 
erityyppisiin kauppapaikkoihin olisi 
sovellettava samoja kauppaa edeltäviä ja 
sen jälkeisiä avoimuusvaatimuksia.
Avoimuusvaatimukset olisi mitoitettava eri 
rahoitusvälinetyypeittäin, kuten osakkeet, 
joukkovelkakirjat ja johdannaiset, ja eri 
kaupankäyntityypeittäin, kuten 
tarjouskirjahuutokauppaan ja 
hintanoteerauksiin perustuvat 
kaupankäyntijärjestelmät sekä hybridi- ja 
huutokauppajärjestelmät, ja niissä olisi 
otettava huomioon liikkeeseenlasku, 
liiketoimen koko ja kansallisten 
markkinoiden ominaisuudet.

(14) Jotta kauppapaikoissa sovellettavat 
edellytykset olisivat yhtenäiset, 
erityyppisiin kauppapaikkoihin olisi 
sovellettava samoja kauppaa edeltäviä ja 
sen jälkeisiä avoimuusvaatimuksia.
Avoimuusvaatimukset olisi mitoitettava eri 
rahoitusvälinetyypeittäin, kuten osakkeet, 
joukkovelkakirjat ja johdannaiset, ja eri 
kaupankäyntityypeittäin, kuten 
tarjouskirjahuutokauppaan, 
hintanoteerauksiin ja tarjouspyyntöihin
perustuvat kaupankäyntijärjestelmät sekä 
hybridi- ja huutokauppajärjestelmät, ja 
niissä olisi otettava huomioon 
liikkeeseenlasku, liiketoimen koko ja 
kansallisten markkinoiden ominaisuudet.

Or. en

Tarkistus 130
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta kauppapaikoissa sovellettavat 
edellytykset olisivat yhtenäiset, 
erityyppisiin kauppapaikkoihin olisi 
sovellettava samoja kauppaa edeltäviä ja 
sen jälkeisiä avoimuusvaatimuksia.

(14) Jotta kauppapaikoissa sovellettavat 
edellytykset olisivat yhtenäiset, 
erityyppisiin kauppapaikkoihin olisi 
sovellettava samoja kauppaa edeltäviä ja 
sen jälkeisiä avoimuusvaatimuksia.
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Avoimuusvaatimukset olisi mitoitettava eri 
rahoitusvälinetyypeittäin, kuten osakkeet, 
joukkovelkakirjat ja johdannaiset, ja eri 
kaupankäyntityypeittäin, kuten 
tarjouskirjahuutokauppaan ja 
hintanoteerauksiin perustuvat 
kaupankäyntijärjestelmät sekä hybridi- ja 
huutokauppajärjestelmät, ja niissä olisi 
otettava huomioon liikkeeseenlasku, 
liiketoimen koko ja kansallisten
markkinoiden ominaisuudet.

Avoimuusvaatimukset olisi mitoitettava eri 
rahoitusvälinetyypeittäin, kuten osakkeet, 
joukkovelkakirjat ja johdannaiset, ja eri 
kaupankäyntityypeittäin, kuten 
tarjouskirjahuutokauppaan ja 
hintanoteerauksiin perustuvat 
kaupankäyntijärjestelmät, kuten 
tarjouspyyntöjärjestelmät, sekä hybridi- ja 
huutokauppajärjestelmät, ja niissä olisi 
otettava huomioon liikkeeseenlasku, 
liiketoimen koko ja kansallisten 
markkinoiden ominaisuudet.

Or. en

Tarkistus 131
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Avoimuusvaatimusten olisi oltava 
oikeasuhteisia, niissä olisi otettava 
huomioon, että tarvitaan asianmukainen 
tasapaino avoimuuden ja likviditeetin 
välillä, ja niissä olisi siten otettava 
huomioon sekä sijoittajien että hallitusten 
joukkovelkakirjojen 
liikkeeseenlaskijoiden edut ja 
markkinoiden likviditeetti. Vaatimukset 
eivät saisi toimia talouden vakautta 
vastaan tai estää sääntelyä, esimerkiksi 
rahoituslaitosten sääntelyä.

Or. en

Perustelu

Kaikki asiaankuuluvat olosuhteet ja edut on otettava huomioon, kun määritellään 
avoimuuden tasoa. Vaatimusten ei tulisi heijastella yksinomaan sijoittajien etuja.
Liikkeeseenlaskijoilla on oltava alhaiset rahoituskustannukset ja lisäksi on otettava huomioon 
talouden vakauden perspektiivin muut yleiset edut. Avoimuusvaatimusten mitoituksen olisi 
vastaavasti perustuttava ennaltavarautumisen ja suhteellisuuden periaatteisiin.
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Tarkistus 132
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Olisi tehtävä selvä ero 
markkinaosapuolten käyttämän 
algoritmisen kaupankäynnin ja kaupan 
jälkeisiä riskejä vähentävien yksiköiden, 
kuten liiketoimien yhdistelmiä tarjoavien 
palvelujen, käyttämien algoritmien välille. 
Liiketoimien yhdistelmiä tarjoavia 
palveluja ei olisi pidettävä algoritmisen 
kaupankäynnin luokkana. EAMV:n olisi 
määriteltävä, missä määrin liiketoimien 
yhdistelmiä tarjoavia palveluja tarjoaviin 
kauppapaikkoihin olisi sovellettava 18 
artiklan 1–3 kohtaa ja 20 artiklan 3 
kohtaa tarjottaessa näitä palveluja.

Or. en

Perustelu

On olemassa selvä ero algoritmisen kaupankäynnin (jota rahoitusmarkkinadirektiivin 
ehdotuksilla pyritään sääntelemään) ja algoritmeihin perustuvan kaupan jälkeisiä riskejä 
vähentävän välineen välillä. Tämä johdanto-osan kappale on tarpeen sen varmistamiseksi, 
että tietyntyyppisen kaupankäynnin sääntelyllä ei tahattomasti estetä tai rajoiteta kaupan 
jälkeisiä riskejä vähentävän välineen käyttöä.

Tarkistus 133
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sijoituspalveluyritys, joka toteuttaa 
asiakastoimeksiantoja omaa pääomaansa 

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

vastaan, olisi katsottava kauppojen 
sisäiseksi toteuttajaksi (systematic 
internaliser, SI), jollei liiketoimia toteuteta
pörssin ulkopuolisella (OTC-) 
kaupankäynnillä. OTC-kaupankäynnillä 
tarkoitetaan kahdenvälistä 
kaupankäyntiä, jossa liiketoimet 
toteutetaan ilman kauppojen sisäisiä 
toteuttajia tilapäiseltä, satunnaiselta ja 
epäsäännölliseltä pohjalta hyväksyttävien 
vastapuolten kanssa ja kaupat ovat 
tavanomaista markkinakokoa suurempia.
Mitä tahansa järjestelmää ei voida pitää 
OTC-kaupankäyntinä, koska se ei voi olla 
satunnaista eikä epäsäännöllistä.
Kaupankäyntiä, joka yhdistää 
monenkeskisen ja kahdenvälisen 
kaupankäynnin, ei pitäisi katsoa OTK-
kaupankäynniksi vaan siinä olisi tehtävä 
jako erillisiin monenkeskisen ja 
kahdenvälisen kaupankäynnin 
komponentteihin. Kauppojen sisäiset 
toteuttajat olisi määriteltävä 
sijoituspalveluyrityksiksi, jotka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti käyvät kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden
tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella.
Sen varmistamiseksi, että tätä määritelmää 
sovelletaan objektiivisesti ja tehokkaasti 
sijoituspalveluyrityksiin, kaikki 
asiakkaiden kanssa harjoitettu 
kahdenvälinen kauppa olisi katsottava 
relevantiksi ja kauppojen sisäisiksi 
toteuttajiksi rekisteröitävien 
sijoituspalveluyritysten yksilöimiseksi olisi 
otettava käyttöön määrälliset kriteerit 
niiden laadullisten kriteerien lisäksi, jotka 
sisältyvät direktiivin 2004/39/EY 
täytäntöön panemiseksi annetun komission 
asetuksen N:o 1287/2006 21 artiklaan.
Kauppojen sisäisellä toteuttajalla ei saisi 
olla oikeutta koota yhteen kolmansien 
osapuolten osto- ja myynti-intressejä.

Or. en
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Perustelu

Tarvitaan selkeä OTC-kaupankäynnin määritelmä, jotta suljetaan mahdolliset sääntelylliset 
porsaanreiät. Näin ollen tämän johdanto-osan kappaleen keskeinen sisältö olisi sisällytettävä 
asetuksen määritelmät sisältävään artiklaan.

Tarkistus 134
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

1287/2006 21 artiklaan. Organisoitu 
kaupankäyntijärjestelmä voi olla mikä 
tahansa järjestelmä tai kauppapaikka, jossa 
useiden kolmansien osapuolten osto- ja 
myynti-intressit voivat olla keskenään 
vuorovaikutuksessa järjestelmässä, mutta 
kauppojen sisäisellä toteuttajalla ei saisi 
olla oikeutta koota yhteen kolmansien 
osapuolten osto- ja myynti-intressejä
muulloin kuin epäsäännölliseltä pohjalta.

Or. en

Perustelu

Joissakin olosuhteissa osakkeen likviditeetti on erittäin alhainen ja rahaston tai asiakkaan 
puolesta liikkeeseenlaskun yhteydessä otettu positio on niin suuri, että ainoastaan kauppojen 
sisäinen toteuttaja voi ottaa position kirjanpitoonsa jakaakseen alkuperäisen position eriin 
toisella kertaa. Lisäämällä tämä vapaaehtoinen ja poikkeuksellinen mahdollisuus säilytämme 
markkinoiden likviditeetin, mikä koituu erityisesti pk-yritysten eduksi.

Tarkistus 135
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden
tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella.
Sen varmistamiseksi, että tätä määritelmää 
sovelletaan objektiivisesti ja tehokkaasti 
sijoituspalveluyrityksiin, kaikki 
asiakkaiden kanssa harjoitettu 
kahdenvälinen kauppa olisi katsottava 
relevantiksi ja kauppojen sisäisiksi 
toteuttajiksi rekisteröitävien 
sijoituspalveluyritysten yksilöimiseksi olisi 
otettava käyttöön määrälliset kriteerit 
niiden laadullisten kriteerien lisäksi, jotka 
sisältyvät direktiivin 2004/39/EY 
täytäntöön panemiseksi annetun komission 
asetuksen N:o 1287/2006 21 artiklaan.
Kauppojen sisäisellä toteuttajalla ei saisi 
olla oikeutta koota yhteen kolmansien 
osapuolten osto- ja myynti-intressejä.

Or. en

Perustelu

Kaikkien markkinoiden ylläpitäjien tai sijoituspalveluyritysten ylläpitämien kauppapaikkojen 
olisi noudatettava samoja avoimuutta, ilman harkintavaltaa tapahtuvaa toteuttamista, 
syrjimätöntä pääsyä järjestelmiin ja kattavaa markkinavalvontaa koskevia sääntöjä.
Kauppapaikka, jonka yksittäiset järjestelmät eivät noudata samoja sääntöjä, ja erityisesti 
ilman harkintavaltaa tapahtuvaa toteuttamista, vaarantaa hinnanmuodostusprosessin ja 
sijoittajansuojan.

Tarkistus 136
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sijoituspalveluyritys, joka toteuttaa (16) Sijoituspalveluyritys, joka toteuttaa 
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asiakastoimeksiantoja omaa pääomaansa 
vastaan, olisi katsottava kauppojen 
sisäiseksi toteuttajaksi (systematic 
internaliser, SI), jollei liiketoimia toteuteta 
säänneltyjen markkinoiden,
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella 
tilapäiseltä, satunnaiselta ja 
epäsäännölliseltä pohjalta. Kauppojen 
sisäiset toteuttajat olisi määriteltävä 
sijoituspalveluyrityksiksi, jotka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti käyvät kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden,
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän
tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella.
Sen varmistamiseksi, että tätä määritelmää 
sovelletaan objektiivisesti ja tehokkaasti 
sijoituspalveluyrityksiin, kaikki 
asiakkaiden kanssa harjoitettu 
kahdenvälinen kauppa olisi katsottava 
relevantiksi ja kauppojen sisäisiksi 
toteuttajiksi rekisteröitävien 
sijoituspalveluyritysten yksilöimiseksi olisi 
otettava käyttöön määrälliset kriteerit 
niiden laadullisten kriteerien lisäksi, jotka 
sisältyvät direktiivin 2004/39/EY 
täytäntöön panemiseksi annetun komission 
asetuksen N:o 1287/2006 21 artiklaan.
Organisoitu kaupankäyntijärjestelmä voi 
olla mikä tahansa järjestelmä tai 
kauppapaikka, jossa useiden kolmansien 
osapuolten osto- ja myynti-intressit voivat 
olla keskenään vuorovaikutuksessa 
järjestelmässä, mutta kauppojen sisäisellä 
toteuttajalla ei saisi olla oikeutta koota 
yhteen kolmansien osapuolten osto- ja 
myynti-intressejä.

asiakastoimeksiantoja omaa pääomaansa 
vastaan, olisi katsottava kauppojen 
sisäiseksi toteuttajaksi (systematic 
internaliser, SI), jollei liiketoimia toteuteta 
säänneltyjen markkinoiden ja
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ulkopuolella tilapäiseltä, satunnaiselta ja 
epäsäännölliseltä pohjalta. Kauppojen 
sisäiset toteuttajat olisi määriteltävä 
sijoituspalveluyrityksiksi, jotka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti käyvät kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden
tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella.
Sen varmistamiseksi, että tätä määritelmää 
sovelletaan objektiivisesti ja tehokkaasti 
sijoituspalveluyrityksiin, kauppojen 
sisäisiksi toteuttajiksi rekisteröitävien 
sijoituspalveluyritysten yksilöimiseksi olisi 
otettava käyttöön määrälliset kriteerit 
niiden laadullisten kriteerien lisäksi, jotka 
sisältyvät direktiivin 2004/39/EY 
täytäntöön panemiseksi annetun komission 
asetuksen N:o 1287/2006 21 artiklaan.
Osakemarkkinoiden tapauksessa nämä 
kriteerit olisi määriteltävä yksittäisiä 
osakkeita varten; muiden kuin 
osakemarkkinoiden tapauksessa kriteerit 
olisi määriteltävä kutakin 
omaisuuseräluokkaa varten.  
Määrällisten kriteerien käyttöönotto 
auttaa arvioimaan, ovatko yrityksen 
sisäisen kauppojen toteuttajan toimet 
keskeisessä taloudellisessa asemassa itse 
laitoksen tai markkinoiden kannalta 
tarkastelemalla joko itse yrityksen 
relevanttia osuutta liiketoiminnasta tai 
yksittäisten osakkeiden tai muita kuin 
osakkeita koskevan omaisuuseräluokan 
osuutta kaupankäyntitoiminnasta.

Or. de

Perustelu

Die Kriterien, um festzustellen, ob ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ein 
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Systematischer Internalisierer (SI) ist, sind in der Durchführungsverordnung auf Level 2 
zurzeit definiert. In dem MiFID II Vorschlag werden die Kriterien, als SI zu gelten, weiter 
spezifiziert. Das Hauptkriterium wird sein, dass die Aktivität eines Unternehmens als SI einen 
relevanten Teil entweder des Unternehmensgeschäftes oder der globalen Handelsaktivität in 
dieser Anlageklasse darstellt. Die Geltung als SI wird ausgelöst, sobald eines dieser beiden 
Kriterien erfüllt ist. Die Bemessung dieser Kriterien für eine Registrierung für Aktienmärkte 
wird pro individueller Aktie erfolgen. Diese Kriterien sollten pro (Sub-) Anlageklasse anstatt 
pro einzelnem Finanzinstrument festgelegt werden.

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

Tarkistus 137
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kauppojen sisäisiä toteuttajia koskevat järjestelyt olisi kytkettävä selkeästi ja nimenomaisesti 
toimeksiantojen toteuttamiseen, kuten rahoitusmarkkinadirektiivin 2 artiklan 1 kohdan 3 
alakohdan määritelmässä on tehty.

Tarkistus 138
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Tarkistus 139
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Tarkistus 140
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sijoituspalveluyritys, joka toteuttaa 
asiakastoimeksiantoja omaa pääomaansa 

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

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

Or. en

Tarkistus 141
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Kauppojen sisäiset toteuttajat saattavat 
päättää myöntää pääsyn niiden 
hintatarjouksia koskeviin tietoihin 
ainoastaan yksityisasiakkaille, ainoastaan 
ammattimaisille asiakkaille tai 
molemmille. Ne eivät saisi voida harjoittaa 
syrjintää näiden asiakasryhmien sisällä.
Kauppojen sisäisiä toteuttajia ei velvoiteta 
julkistamaan sitovia hintatarjouksia 
liiketoimista, jotka ovat tavanomaista 
markkinakokoa suurempia.
Rahoitusvälinelajin tavanomainen 
markkinakoko ei saa olla merkittävällä 
tavalla suhteeton verrattuna kuhunkin 
kyseiseen lajiin kuuluvaan 
rahoitusvälineeseen.

(17) Kauppojen sisäiset toteuttajat saattavat 
päättää myöntää pääsyn niiden 
hintatarjouksia koskeviin tietoihin 
ainoastaan yksityisasiakkaille, ainoastaan 
ammattimaisille asiakkaille tai 
molemmille. Ne eivät saisi voida harjoittaa 
syrjintää näiden asiakasryhmien sisällä.
Kauppojen sisäisiä toteuttajia ei velvoiteta 
julkistamaan sitovia hintatarjouksia oman 
pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä 
koskevista liiketoimista, jotka ovat 
tavanomaista markkinakokoa suurempia, 
eikä muita kuin oman pääoman ehtoisia 
rahoitusvälineitä koskevista liiketoimista, 
jotka ovat vähittäiskokoa suurempia.
Rahoitusvälinelajin tavanomainen 
markkinakoko tai vähittäiskoko ei saa olla 
merkittävällä tavalla suhteeton verrattuna 
kuhunkin kyseiseen lajiin kuuluvaan 
rahoitusvälineeseen.

Or. en

Perustelu

Recital 17 is intended to apply to both equity and non-equity instruments. However, Recital 
17 has not been adapted to the fact that the transparency regime has been extended in MiFIR 
to non-equity instruments. If one considers the market structure of equity instruments, this 
mean in fact transactions larger than the ordinary transaction made by a retail investor. If the 
criteria “standard market size” is applied to both equity markets and non-equity markets 
investment firms (including SI) would, in principle, be obliged to provide more transparency 
to professional investors who trades non-equity instruments than to those professional 
investors who trades equities. In order to create a level playing field for issuers, investors and 
investment firms it is necessary not to discriminate trade with non-equities.

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

Tarkistus 142
Kay Swinburne
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Kauppojen sisäiset toteuttajat saattavat 
päättää myöntää pääsyn niiden 
hintatarjouksia koskeviin tietoihin 
ainoastaan yksityisasiakkaille, ainoastaan 
ammattimaisille asiakkaille tai 
molemmille. Ne eivät saisi voida harjoittaa 
syrjintää näiden asiakasryhmien sisällä.
Kauppojen sisäisiä toteuttajia ei velvoiteta 
julkistamaan sitovia hintatarjouksia 
liiketoimista, jotka ovat tavanomaista
markkinakokoa suurempia.
Rahoitusvälinelajin tavanomainen 
markkinakoko ei saa olla merkittävällä 
tavalla suhteeton verrattuna kuhunkin 
kyseiseen lajiin kuuluvaan 
rahoitusvälineeseen.

(17) Kauppojen sisäiset toteuttajat saattavat 
päättää myöntää pääsyn niiden 
hintatarjouksia koskeviin tietoihin 
ainoastaan yksityisasiakkaille, ainoastaan 
ammattimaisille asiakkaille tai 
molemmille. Ne eivät saisi voida harjoittaa 
syrjintää näiden asiakasryhmien sisällä.
Kauppojen sisäisiä toteuttajia ei velvoiteta 
julkistamaan sitovia hintatarjouksia 
liiketoimista, jotka ovat tavanomaista
vähittäismarkkinakokoa suurempia.

Or. en

Perustelu

Muiden kuin oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden vähittäismarkkinoita koskevat 
kauppaa edeltävät avoimuusvelvollisuudet ovat hyödyllisiä yksityissijoittajille. Sen sijaan 
tukkumarkkinoilla, joilla on vain vähän markkinaosapuolia ja likviditeetti on todellinen 
huolenaihe, kaupan jälkeisen avoimuuden parantaminen on merkittävä askel eteenpäin 
avoimuuden suhteen, mutta kauppaa edeltävä avoimuus saattaa aiheuttaa suurta häiriötä 
markkinoilla ja edut saattavat jäädä pieniksi.

Tarkistus 143
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Kauppojen sisäiset toteuttajat saattavat 
päättää myöntää pääsyn niiden 
hintatarjouksia koskeviin tietoihin 
ainoastaan yksityisasiakkaille, ainoastaan 
ammattimaisille asiakkaille tai 

(17) Kauppojen sisäiset toteuttajat saattavat 
päättää myöntää pääsyn niiden 
hintatarjouksia koskeviin tietoihin 
ainoastaan yksityisasiakkailleen, 
ainoastaan ammattimaisille asiakkailleen
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molemmille. Ne eivät saisi voida harjoittaa 
syrjintää näiden asiakasryhmien sisällä.
Kauppojen sisäisiä toteuttajia ei velvoiteta 
julkistamaan sitovia hintatarjouksia 
liiketoimista, jotka ovat tavanomaista 
markkinakokoa suurempia.
Rahoitusvälinelajin tavanomainen 
markkinakoko ei saa olla merkittävällä 
tavalla suhteeton verrattuna kuhunkin 
kyseiseen lajiin kuuluvaan 
rahoitusvälineeseen.

tai molemmille. Ne eivät saisi voida 
harjoittaa pääsyä koskevaa kohtuutonta
syrjintää näiden asiakasryhmien sisällä.
Johdannaisilla harjoitettavan kaupan 
yhteydessä vastapuolen 
luottokelpoisuuteen perustuvat hintaerot 
voidaan sallia. Rahoitusvälinelajin 
tavanomainen markkinakoko ei saa olla 
merkittävällä tavalla suhteeton verrattuna 
kuhunkin kyseiseen lajiin kuuluvaan 
rahoitusvälineeseen.

Or. en

Perustelu

Kauppojen sisäiset toteuttajat eriyttävät oikeutetusti pääsyä niiden hintatarjouksia koskeviin 
tietoihin vastapuolten ryhmien perusteella, kun vastapuolen luottoriski on tärkeä parametri, 
mikä mahdollistaa hintaerot tiettyjen välineiden tapauksessa. Tämä on tyypillistä 
johdannaiskaupassa, missä voi syntyä pitkän aikavälin keskinäisiä velvoitteita.

Tarkistus 144
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tämän asetuksen tarkoituksena ei ole 
edellyttää kauppaa edeltävien 
avoimuusvaatimusten soveltamista 
liiketoimiin, jotka toteutetaan OTC-kaupan 
pohjalta. OTC-kaupan luonteeseen kuuluu, 
että liiketoimet ovat epäsäännöllisiä ad hoc 
-toimia ja että ne toteutetaan tukkukaupan 
vastapuolten kanssa ja ovat osa 
liikesuhdetta, jota puolestaan luonnehtivat 
tavanomaista markkinakokoa suuremmat 
kaupat ja se, että kaupat toteutetaan niiden 
järjestelmien ulkopuolella, joita kyseinen 
yritys yleensä käyttää liiketoiminnassaan 
kauppojen sisäisenä toteuttajana.

(18) Tämän asetuksen tarkoituksena ei ole 
edellyttää kauppaa edeltävien 
avoimuusvaatimusten soveltamista 
liiketoimiin, jotka toteutetaan OTC-kaupan 
pohjalta. OTC-kaupan luonteeseen kuuluu, 
että liiketoimet ovat epäsäännöllisiä ad hoc 
-toimia tai että ne toteutetaan tukkukaupan 
vastapuolten kanssa ja ovat osa 
liikesuhdetta, jota puolestaan luonnehtivat 
tavanomaista markkinakokoa tai 
vähittäismarkkinakokoa suuremmat 
kaupat ja se, että kaupat toteutetaan niiden 
järjestelmien ulkopuolella, joita kyseinen 
yritys yleensä käyttää liiketoiminnassaan 
kauppojen sisäisenä toteuttajana.
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Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 18 kappaletta olisi sovellettava sekä oman pääoman ehtoisiin välineisiin että 
muihin kuin oman pääoman ehtoisiin välineisiin. Johdanto-osan 18 kappaleen sanamuotoa on 
näin ollen muutettava samasta syystä kuin johdanto-osan 17 kappaleen sanamuotoa.

Tarkistus 145
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tämän asetuksen tarkoituksena ei ole 
edellyttää kauppaa edeltävien
avoimuusvaatimusten soveltamista 
liiketoimiin, jotka toteutetaan OTC-kaupan 
pohjalta. OTC-kaupan luonteeseen kuuluu, 
että liiketoimet ovat epäsäännöllisiä ad hoc 
-toimia ja että ne toteutetaan tukkukaupan 
vastapuolten kanssa ja ovat osa 
liikesuhdetta, jota puolestaan luonnehtivat 
tavanomaista markkinakokoa suuremmat 
kaupat ja se, että kaupat toteutetaan niiden 
järjestelmien ulkopuolella, joita kyseinen 
yritys yleensä käyttää liiketoiminnassaan 
kauppojen sisäisenä toteuttajana.

(18) Tämän asetuksen tarkoituksena ei ole 
edellyttää kauppaa edeltävien 
avoimuusvaatimusten soveltamista 
liiketoimiin, jotka toteutetaan OTC-kaupan 
pohjalta. OTC-kaupan luonteeseen kuuluu, 
että liiketoimet ovat epäsäännöllisiä ad hoc 
-toimia ja että ne toteutetaan tukkukaupan 
vastapuolten kanssa ja ovat osa 
liikesuhdetta, jota puolestaan luonnehtivat 
tavanomaista vähittäismarkkinakokoa
suuremmat kaupat ja se, että kaupat 
toteutetaan niiden järjestelmien 
ulkopuolella, joita kyseinen yritys yleensä 
käyttää liiketoiminnassaan kauppojen 
sisäisenä toteuttajana.

Or. en

Perustelu

Muiden kuin oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden vähittäismarkkinoita koskevat 
kauppaa edeltävät avoimuusvelvollisuudet ovat hyödyllisiä yksityissijoittajille. Sen sijaan 
tukkumarkkinoilla, joilla on vain vähän markkinaosapuolia ja likviditeetti on todellinen 
huolenaihe, kaupan jälkeisen avoimuuden parantaminen on merkittävä askel eteenpäin 
avoimuuden suhteen, mutta kauppaa edeltävä avoimuus saattaa aiheuttaa suurta häiriötä 
markkinoilla ja edut saattavat jäädä pieniksi.

Tarkistus 146
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tämän asetuksen tarkoituksena ei ole 
edellyttää kauppaa edeltävien 
avoimuusvaatimusten soveltamista 
liiketoimiin, jotka toteutetaan OTC-kaupan 
pohjalta. OTC-kaupan luonteeseen 
kuuluu, että liiketoimet ovat 
epäsäännöllisiä ad hoc -toimia ja että ne 
toteutetaan tukkukaupan vastapuolten 
kanssa ja ovat osa liikesuhdetta, jota 
puolestaan luonnehtivat tavanomaista
markkinakokoa suuremmat kaupat ja se, 
että kaupat toteutetaan niiden järjestelmien
ulkopuolella, joita kyseinen yritys yleensä 
käyttää liiketoiminnassaan kauppojen 
sisäisenä toteuttajana.

(18) Tämän asetuksen tarkoituksena ei ole 
edellyttää kauppaa edeltävien 
avoimuusvaatimusten ja 
markkinapaikkojen ylläpitämistä 
koskevien muiden markkinasääntöjen
soveltamista liiketoimiin, jotka toteutetaan 
OTC-kaupan pohjalta. OTC-kaupan
erityispiirteitä ovat, että liiketoimet ovat
kahdenvälisiä, epäsäännöllisiä ad hoc -
toimia ja että ne toteutetaan hyväksyttävien
vastapuolten kanssa ja ovat osa 
liikesuhdetta, jota puolestaan luonnehtivat 
tavanomaista markkinakokoa suuremmat 
kaupat ja se, että kaupat toteutetaan niiden 
järjestelmien ulkopuolella, joita kyseinen 
yritys yleensä käyttää liiketoiminnassaan 
kauppojen sisäisenä toteuttajana.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen rahoitusmarkkinadirektiivin täytäntöönpano on osoittanut, että OTC-kaupan 
määritelmä ei ole selkeä. Näin ollen tämän johdanto-osan kappaleen keskeinen sisältö 
tarkistetussa sanamuodossa olisi sisällytettävä asetuksen määritelmät sisältävään artiklaan.
Selkeyden vuoksi on tarpeen lisätä sana "kahdenvälisiä" (johdanto-osan kappale kuvailee 
poikkeusta sisäistä kauppojen toteuttaa koskevaan järjestelyyn, mikä on aina yksinomaan 
kahdenvälistä). Lisäksi on tarpeen viitata hyväksyttäviin vastapuoliin (jotka on selkeästi 
määritelty rahoitusmarkkinadirektiivissä) eikä tukkukaupan vastapuoliin (joita ei ole 
määritelty rahoitusmarkkinadirektiivissä eikä se näin ollen ole selkeä käsite).

Tarkistus 147
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tämän asetuksen tarkoituksena ei (18) On erittäin tärkeää, että voi syntyä 
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ole edellyttää kauppaa edeltävien 
avoimuusvaatimusten soveltamista 
liiketoimiin, jotka toteutetaan OTC-
kaupan pohjalta. OTC-kaupan 
luonteeseen kuuluu, että liiketoimet ovat 
epäsäännöllisiä ad hoc -toimia ja että ne 
toteutetaan tukkukaupan vastapuolten 
kanssa ja ovat osa liikesuhdetta, jota 
puolestaan luonnehtivat tavanomaista 
markkinakokoa suuremmat kaupat ja se, 
että kaupat toteutetaan niiden 
järjestelmien ulkopuolella, joita kyseinen 
yritys yleensä käyttää liiketoiminnassaan 
kauppojen sisäisenä toteuttajana.

vaihtoehtoisia markkinapaikkoja, jotka
tarjoavat myyjille ja ostajille tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja tasapainoisen 
hinnanmuodostuksen erityisesti 
laajamittaisten ja epäsäännöllisten 
liiketoimien toteuttamiselle.

Or. en

Perustelu

Jos sijoituspalveluyrityksiltä viedään oikeus harjoittaa OTC-kauppaa, se vahingoittaa 
sijoituspalveluyritysten mahdollisuuksia hallinnoida sijoittajien etuja. Jos 
sijoituspalveluyritys voi löytää suureen toimeksiantoon tai epälikvideihin välineisiin liittyviä 
tasaavia etuja, on sen kyettävä toteuttamaan tämän toimeksianto ja täten tarjoamaan kyseisen 
asiakkaan odottama palvelu.

Tarkistus 148
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tämän asetuksen tarkoituksena ei ole 
edellyttää kauppaa edeltävien 
avoimuusvaatimusten soveltamista 
liiketoimiin, jotka toteutetaan OTC-kaupan 
pohjalta. OTC-kaupan luonteeseen 
kuuluu, että liiketoimet ovat 
epäsäännöllisiä ad hoc -toimia ja että ne 
toteutetaan tukkukaupan vastapuolten 
kanssa ja ovat osa liikesuhdetta, jota 
puolestaan luonnehtivat tavanomaista 
markkinakokoa suuremmat kaupat ja se, 
että kaupat toteutetaan niiden järjestelmien 
ulkopuolella, joita kyseinen yritys yleensä 

(18) Tämän asetuksen tarkoituksena ei ole 
edellyttää kauppaa edeltävien 
avoimuusvaatimusten ja 
markkinapaikkojen ylläpitämistä 
koskevien markkinasääntöjen
soveltamista liiketoimiin, jotka toteutetaan 
OTC-kaupan pohjalta. OTC-kaupan
erityispiirteitä ovat, että liiketoimet ovat
kahdenvälisiä, epäsäännöllisiä ad hoc -
toimia ja että ne toteutetaan hyväksyttävien
vastapuolten kanssa ja ovat osa 
liikesuhdetta, jota puolestaan luonnehtivat 
tavanomaista markkinakokoa suuremmat 
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käyttää liiketoiminnassaan kauppojen 
sisäisenä toteuttajana.

kaupat ja se, että kaupat toteutetaan niiden 
järjestelmien ulkopuolella, joita kyseinen 
yritys yleensä käyttää liiketoiminnassaan 
kauppojen sisäisenä toteuttajana.

Or. en

Tarkistus 149
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tämän asetuksen tarkoituksena ei ole 
edellyttää kauppaa edeltävien 
avoimuusvaatimusten soveltamista
liiketoimiin, jotka toteutetaan OTC-
kaupan pohjalta. OTC-kaupan
luonteeseen kuuluu, että liiketoimet ovat 
epäsäännöllisiä ad hoc -toimia ja että ne 
toteutetaan tukkukaupan vastapuolten
kanssa ja ovat osa liikesuhdetta, jota 
puolestaan luonnehtivat tavanomaista 
markkinakokoa suuremmat kaupat ja se,
että kaupat toteutetaan niiden 
järjestelmien ulkopuolella, joita kyseinen 
yritys yleensä käyttää liiketoiminnassaan 
kauppojen sisäisenä toteuttajana.

(18) On tarkoituksenmukaista varmistaa, 
että mahdollisimman suuri osa kaupasta, 
jota käydään säänneltyjen 
toteuttamispaikkojen ulkopuolella, 
tapahtuu organisoiduissa järjestelmissä, 
joihin sovelletaan asianmukaisia 
avoimuutta koskevia vaatimuksia. Tämän 
asetuksen tarkoituksena ei ole edellyttää 
kauppaa edeltävien avoimuusvaatimusten 
soveltamista sellaisiin OTK-liiketoimiin, 
joihin sisältyy liikkeeseenlasku 
ensimarkkinoille ja joiden luonteeseen 
kuuluu, että välineet on suunniteltu 
yksilöllisesti ja finanssialalla toimivien tai 
finanssialan ulkopuolisten tukkukaupan 
vastapuolten erityisvaatimuksia varten. On 
pidettävä mielessä, että yrityksiin, joiden 
pääasiallinen liiketoiminta on hyödykkeen 
tuottaminen ja/tai tarjoaminen ja jotka 
käyvät omaan lukuunsa kauppaa 
hyödykejohdannaisilla oheispalveluina, 
sovelletaan jo räätälöityä 
sääntelyvalvontaa ja sääntelyn 
edellyttämää raportointia etenkin 
avistaliiketoimien ja kohde-etuus 
luovuttaen toteutettujen 
termiiniliiketoimien osalta asetuksen (EU) 
N:o 2011/1227 nojalla sekä sääntelyn 
edellyttämää raportointia 
standardijohdannaisliiketoimien osalta ja 
sääntelyvalvontaa asetuksen [ ] 
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(Euroopan markkinarakenneasetus) 
nojalla.

Or. en

Tarkistus 150
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tämän asetuksen tarkoituksena ei ole 
edellyttää kauppaa edeltävien 
avoimuusvaatimusten soveltamista 
liiketoimiin, jotka toteutetaan OTC-kaupan 
pohjalta. OTC-kaupan luonteeseen kuuluu, 
että liiketoimet ovat epäsäännöllisiä ad 
hoc -toimia ja että ne toteutetaan 
tukkukaupan vastapuolten kanssa ja ovat 
osa liikesuhdetta, jota puolestaan 
luonnehtivat tavanomaista 
markkinakokoa suuremmat kaupat ja se, 
että kaupat toteutetaan niiden järjestelmien 
ulkopuolella, joita kyseinen yritys yleensä 
käyttää liiketoiminnassaan kauppojen 
sisäisenä toteuttajana.

(18) Tämän asetuksen tarkoituksena ei ole 
edellyttää kauppaa edeltävien 
avoimuusvaatimusten soveltamista 
liiketoimiin, jotka toteutetaan OTC-kaupan 
pohjalta. OTC-kaupan luonteeseen kuuluu, 
että liiketoimet ovat ad hoc -toimia ja se, 
että kaupat toteutetaan niiden järjestelmien 
ulkopuolella, joita kyseinen yritys yleensä 
käyttää liiketoiminnassaan kauppojen 
sisäisenä toteuttajana.

Or. en

Tarkistus 151
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tämän asetuksen tarkoituksena ei ole
edellyttää kauppaa edeltävien 
avoimuusvaatimusten soveltamista 
liiketoimiin, jotka toteutetaan OTC-kaupan 
pohjalta. OTC-kaupan luonteeseen 

(18) Tämän asetuksen tarkoituksena ei ole 
edellyttää kauppaa edeltävien 
avoimuusvaatimusten ja 
markkinapaikkojen ylläpitämistä 
koskevien kaikkien markkinasääntöjen
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kuuluu, että liiketoimet ovat 
epäsäännöllisiä ad hoc -toimia ja että ne 
toteutetaan tukkukaupan vastapuolten 
kanssa ja ovat osa liikesuhdetta, jota 
puolestaan luonnehtivat tavanomaista
markkinakokoa suuremmat kaupat ja se, 
että kaupat toteutetaan niiden järjestelmien 
ulkopuolella, joita kyseinen yritys yleensä 
käyttää liiketoiminnassaan kauppojen 
sisäisenä toteuttajana.

soveltamista liiketoimiin, jotka toteutetaan 
OTC-kaupan pohjalta. OTC-kaupan
luonnetta kuvastaa se, että liiketoimet ovat
kahdenvälisiä, epäsäännöllisiä ad hoc -
toimia ja että ne toteutetaan hyväksyttävien
vastapuolten kanssa ja ovat osa 
liikesuhdetta, jota puolestaan luonnehtivat 
tavanomaista markkinakokoa suuremmat 
kaupat ja se, että kaupat toteutetaan niiden 
järjestelmien ulkopuolella, joita kyseinen 
yritys yleensä käyttää liiketoiminnassaan 
kauppojen sisäisenä toteuttajana.

Or. en

Perustelu

OTC-kaupankäynti on määriteltävä tarkasti juuri siksi, että se muodostaa poikkeuksen 
rahoitusmarkkinoiden turvallisuuden ja eheyden takaavista säännöistä. Toisin kuin 
monenkeskinen kaupankäynti (eli toimeksiantojen täsmäytys) OTC-kaupankäynti on 
kahdenvälistä kaupankäyntiä. Se merkitsee poikkeusta kauppojen sisäisestä toteuttamisesta.

Tarkistus 152
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tämän asetuksen tarkoituksena ei ole 
edellyttää kauppaa edeltävien 
avoimuusvaatimusten soveltamista 
liiketoimiin, jotka toteutetaan OTC-kaupan 
pohjalta. OTC-kaupan luonteeseen kuuluu, 
että liiketoimet ovat epäsäännöllisiä ad hoc 
-toimia ja että ne toteutetaan tukkukaupan 
vastapuolten kanssa ja ovat osa 
liikesuhdetta, jota puolestaan luonnehtivat 
tavanomaista markkinakokoa suuremmat 
kaupat ja se, että kaupat toteutetaan niiden 
järjestelmien ulkopuolella, joita kyseinen 
yritys yleensä käyttää liiketoiminnassaan 
kauppojen sisäisenä toteuttajana.

(18) Tämän asetuksen tarkoituksena ei ole 
edellyttää kauppaa edeltävien 
avoimuusvaatimusten soveltamista 
liiketoimiin, jotka toteutetaan OTC-kaupan 
pohjalta. OTC-kaupan luonteeseen kuuluu, 
että liiketoimet ovat satunnaisia ja
epäsäännöllisiä ad hoc -toimia ja että ne 
toteutetaan tukkukaupan vastapuolten 
kanssa ja ovat osa liikesuhdetta, jota 
puolestaan luonnehtivat tavanomaista 
markkinakokoa suuremmat kaupat ja se, 
että kaupat toteutetaan niiden järjestelmien 
ulkopuolella, joita kyseinen yritys yleensä 
käyttää liiketoiminnassaan kauppojen 
sisäisenä toteuttajana.
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Or. en

Tarkistus 153
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Markkinatietojen olisi oltava helposti 
ja välittömästi käyttäjien saatavilla 
mahdollisimman eritellyssä muodossa, 
jotta sijoittajat ja niiden tarpeita täyttävät 
tietopalveluiden tarjoajat voivat mukauttaa 
tietosovelluksia mahdollisimman 
kattavasti. Tämän vuoksi kauppaa edeltävät 
ja sen jälkeiset avoimuustiedot olisi 
asetettava yleisön saataville eriytettyinä 
markkinatoimijoille tietojen ostamisesta 
aiheutuvien kustannusten alentamiseksi.

(19) Markkinatietojen olisi oltava helposti 
ja välittömästi käyttäjien saatavilla 
mahdollisimman eritellyssä muodossa, 
jotta sijoittajat ja niiden tarpeita täyttävät 
tietopalveluiden tarjoajat voivat mukauttaa 
tietosovelluksia mahdollisimman 
kattavasti. Tämän vuoksi kauppaa edeltävät 
ja sen jälkeiset avoimuustiedot olisi 
asetettava yleisön saataville eriytettyinä 
markkinatoimijoille tietojen ostamisesta 
aiheutuvien kustannusten alentamiseksi.
Kaupan jälkeiset tiedot olisi asetettava 
saataville maksutta 15 minuutin kuluttua 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien, 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
ja sisäisten kauppojen toteuttajien 
tapauksessa. Lisäksi hyväksytyllä 
julkistamisjärjestelyllä olisi varmistettava 
sekä reaaliaikaisten että viivästyneiden 
markkinatietojen johdonmukaisuus ja 
laadukkuus yhteisten eurooppalaisten 
tietoja koskevien normien mukaisesti.
Näin ollen loppukäyttäjillä on pääsy joko 
suoraan tai epäsuoraan kilpailevien 
tietojen myyjien välityksellä 
konsolidoituihin kaupankäyntitietoihin.  

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 154
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon G20-maiden 
johtajien Pittsburghin huippukokouksessa 
25 päivänä syyskuuta 2009 tekemä 
sopimus vakioiduilla OTC-
johdannaissopimuksilla käytävän kaupan 
siirtämisestä tarvittaessa pörsseihin tai 
sähköisiin kauppapaikkoihin olisi 
määriteltävä muodollinen 
sääntelymenettely, jota noudatetaan 
valtuuksien antamisessa finanssialan 
vastapuolten ja suurten finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten väliseen 
kaupankäyntiin millä tahansa 
johdannaisilla, jotka on katsottu 
selvityskelpoisiksi ja jotka ovat riittävän 
likvidejä, jotta niitä voidaan käsitellä 
monenlaisissa kauppapaikoissa, jotka ovat 
vastaavanlaisen sääntelyn kohteina ja 
joissa osapuolet voivat käydä kauppaa 
monien vastapuolten kanssa. Riittävän 
likviyden arvioinnissa olisi otettava 
huomioon kansallisten markkinoiden 
ominaisuudet, mukaan lukien sellaiset 
seikat kuin markkinatoimijoiden lukumäärä 
ja tyyppi tietyillä markkinoilla, sekä 
liiketoimien ominaisuudet, kuten 
liiketoimien koko ja toteutustiheys 
kyseisillä markkinoilla.

(21) Ottaen huomioon G20-maiden 
johtajien Pittsburghin huippukokouksessa 
25 päivänä syyskuuta 2009 tekemä 
sopimus vakioiduilla OTC-
johdannaissopimuksilla käytävän kaupan 
siirtämisestä tarvittaessa pörsseihin tai 
sähköisiin kauppapaikkoihin olisi 
määriteltävä muodollinen 
sääntelymenettely, jota noudatetaan 
valtuuksien antamisessa finanssialan 
vastapuolten ja suurten finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten väliseen 
kaupankäyntiin millä tahansa 
johdannaisilla, jotka on katsottu 
selvityskelpoisiksi ja jotka ovat riittävän 
likvidejä, jotta niitä voidaan käsitellä 
monenlaisissa kauppapaikoissa, jotka ovat 
vastaavanlaisen sääntelyn kohteina ja 
joissa osapuolet voivat käydä kauppaa 
monien vastapuolten kanssa. Riittävän 
likviyden arvioinnissa olisi otettava 
huomioon kansallisten markkinoiden 
ominaisuudet, mukaan lukien sellaiset 
seikat kuin markkinatoimijoiden lukumäärä 
ja tyyppi tietyillä markkinoilla, sekä 
liiketoimien ominaisuudet, kuten 
liiketoimien koko ja toteutustiheys 
kyseisillä markkinoilla.
Johdannaismarkkinoiden 
järjestelmäriskin lieventämistä koskevan 
G20-maiden poliittisen yleistavoitteen 
mukaista liiketoimien yhdistelmien 
kaupan jälkeisiä riskejä vähentäviä 
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yksiköitä koskevaa sopimusta, ja OTC-
johdannaisilla käytävää kauppaa koskevia 
sopimuksia, jotka ovat liiketoimien 
yhdistelmien kaupan jälkeisiä riskejä 
vähentävien yksiköiden 
komponenttiliiketoimia, kuten 
monenkeskisen kaupankäynnin 
tiivistymistä koskeva sykli tai OTC-
johdannaissalkkujen monenkeskinen 
riskienhallintasykli, on käsiteltävä 
erikseen, jotta varmistetaan näiden 
poliittisten tavoitteiden noudattaminen.  
Tällaista kaupankäyntiä on käsiteltävä 
erikseen kaupankäyntiin annettavien 
valtuuksien yhteydessä ja lisäksi koska 
komponentit, jotka muodostavat 
liiketoimien yhdistelmät, eivät perustu 
osto- tai myyntitarjouksiin, (toisin sanoen 
ei minkäänlaista hinnanmuodostusta) 
EAMV:n olisi määritettävä, missä määrin 
7, 9, 23 artiklaa ja 24 artiklan 1 kohtaa 
olisi sovellettava tällaisiin liiketoimien 
yhdistelmiin.

Or. en

Perustelu

Liiketoimien yhdistelmä on riskien vähentämisväline, jonka tarkoituksena on vähentää 
toissijaisia riskejä, jotka syntyvät nykyisistä positioista, kuten vastapuolen luottoriski, 
operatiivinen riski ja/tai perusriski.  Kun otetaan huomioon liiketoimien yhdistelmän ja sen 
komponenttien ominaispiirteet, kauppaa edeltävää ja sen jälkeistä avoimuutta, liiketoimista 
ilmoittamista ja kauppapaikkaa koskevat vaatimukset on mukautettava näihin 
erityispiirteisiin.

Tarkistus 155
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Ottaen huomioon G20-maiden 
johtajien Pittsburghin huippukokouksessa 
25 päivänä syyskuuta 2009 tekemä 

(21) Ottaen huomioon G20-maiden 
johtajien Pittsburghin huippukokouksessa 
25 päivänä syyskuuta 2009 tekemä 
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sopimus vakioiduilla OTC-
johdannaissopimuksilla käytävän kaupan 
siirtämisestä tarvittaessa pörsseihin tai 
sähköisiin kauppapaikkoihin olisi 
määriteltävä muodollinen 
sääntelymenettely, jota noudatetaan 
valtuuksien antamisessa finanssialan 
vastapuolten ja suurten finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten väliseen 
kaupankäyntiin millä tahansa 
johdannaisilla, jotka on katsottu 
selvityskelpoisiksi ja jotka ovat riittävän 
likvidejä, jotta niitä voidaan käsitellä 
monenlaisissa kauppapaikoissa, jotka ovat 
vastaavanlaisen sääntelyn kohteina ja 
joissa osapuolet voivat käydä kauppaa 
monien vastapuolten kanssa. Riittävän 
likviyden arvioinnissa olisi otettava 
huomioon kansallisten markkinoiden 
ominaisuudet, mukaan lukien sellaiset 
seikat kuin markkinatoimijoiden lukumäärä 
ja tyyppi tietyillä markkinoilla, sekä 
liiketoimien ominaisuudet, kuten 
liiketoimien koko ja toteutustiheys 
kyseisillä markkinoilla.

sopimus vakioiduilla OTC-
johdannaissopimuksilla käytävän kaupan 
siirtämisestä tarvittaessa pörsseihin tai 
sähköisiin kauppapaikkoihin olisi 
määriteltävä muodollinen 
sääntelymenettely, jota noudatetaan 
valtuuksien antamisessa finanssialan 
vastapuolten ja suurten finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten väliseen 
kaupankäyntiin millä tahansa 
johdannaisilla, jotka on katsottu 
selvityskelpoisiksi ja jotka ovat riittävän 
likvidejä, jotta niitä voidaan käsitellä 
monenlaisissa kauppapaikoissa, jotka ovat 
vastaavanlaisen sääntelyn kohteina. Tämän 
asetuksen tarkoituksena ei ole kieltää tai 
rajoittaa yksilöllisesti suunniteltujen
johdannaissopimusten käyttöä tai tehdä 
niistä kohtuuttoman kalliita muille kuin 
finanssialan laitoksille. Näin ollen
riittävän likviyden arvioinnissa olisi 
otettava huomioon kansallisten 
markkinoiden ominaisuudet, mukaan 
lukien sellaiset seikat kuin 
markkinatoimijoiden lukumäärä ja tyyppi 
tietyillä markkinoilla, sekä liiketoimien 
ominaisuudet, kuten liiketoimien koko ja 
toteutustiheys kyseisillä markkinoilla.

Or. en

Perustelu

Meidän on mukautettava rahoitusmarkkinadirektiivi markkinarakenneasetuksen sisältämiin 
finanssialan ulkopuolisiin osapuoliin sovellettaviin poikkeuksiin ja varmistettava, että nämä 
määräykset eivät vähennä poikkeusten tehokkuutta.

Tarkistus 156
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Oikeusvarmuuden takaamiseksi on 
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asianmukaista sisällyttää johdannaisten 
määritelmä. Vakuutussopimuksia, jotka 
koskevat jotakin vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta 
ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/138/EY liitteessä I 
tarkoitettua toimintoluokkaa, jos ne 
tehdään vakuutusyrityksen, 
jälleenvakuutusyrityksen, kolmannen 
maan vakuutusyrityksen tai kolmannen 
maan jälleenvakuutusyrityksen kanssa, ei 
pidetä tässä direktiivissä tarkoitettuina 
johdannaissopimuksina.

Or. en

Tarkistus 157
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Ottaen huomioon G20-maiden 
johtajien Pittsburghin huippukokouksessa 
25 päivänä syyskuuta 2009 tekemä 
sopimus vakioiduilla OTC-
johdannaissopimuksilla käytävän kaupan 
siirtämisestä tarvittaessa pörsseihin tai 
sähköisiin kauppapaikkoihin sekä monien 
OTC-johdannaisten suhteellisen alhainen 
likviditeetti on aiheellista säätää sopivasta 
määrästä hyväksyttäviä kauppapaikkoja, 
joissa voidaan käydä kyseiseen 
sitoumukseen perustuvaa kauppaa.
Kaikkiin hyväksyttäviin kauppapaikkoihin 
olisi sovellettava tiiviisti yhtenäistettyjä 
sääntelyvaatimuksia seuraavien seikkojen 
osalta: toiminnan järjestämiseen ja itse 
toimintaan liittyvät näkökohdat, 
eturistiriitojen lieventämistä koskevat 
järjestelyt, kaikenlaisen 
kaupankäyntitoiminnan valvonta sekä 
kauppaa edeltävä ja sen jälkeinen 

(22) Ottaen huomioon G20-maiden 
johtajien Pittsburghin huippukokouksessa 
25 päivänä syyskuuta 2009 tekemä 
sopimus vakioiduilla OTC-
johdannaissopimuksilla käytävän kaupan 
siirtämisestä tarvittaessa pörsseihin tai 
sähköisiin kauppapaikkoihin sekä monien 
OTC-johdannaisten suhteellisen alhainen 
likviditeetti on aiheellista säätää sopivasta 
määrästä hyväksyttäviä kauppapaikkoja, 
joissa voidaan käydä kyseiseen 
sitoumukseen perustuvaa kauppaa.
Kaikkiin hyväksyttäviin kauppapaikkoihin 
olisi sovellettava tiiviisti yhtenäistettyjä 
sääntelyvaatimuksia seuraavien seikkojen 
osalta: toiminnan järjestämiseen ja itse 
toimintaan liittyvät näkökohdat, 
eturistiriitojen lieventämistä koskevat 
järjestelyt, kaikenlaisen 
kaupankäyntitoiminnan valvonta sekä 
kauppaa edeltävä ja sen jälkeinen 
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avoimuus mitoitettuna rahoitusvälineittäin.
Sama koskee useiden kolmansien 
osapuolten kaupankäynti-intressejä, jotta 
ne voivat olla vuorovaikutuksessa 
keskenään. Kauppapaikkojen ylläpitäjillä 
olisi kuitenkin oltava mahdollisuus 
järjestää tähän sitoumukseen perustuvia 
liiketoimia useiden kolmansien osapuolten 
välillä harkinnanvaraisesti toteutusta ja 
likviditeettiä koskevien edellytysten 
parantamiseksi.

avoimuus mitoitettuna rahoitusvälineittäin
ja kaupankäyntimalleittain.  
Kauppapaikkojen ylläpitäjillä olisi 
kuitenkin oltava mahdollisuus järjestää 
tähän sitoumukseen perustuvia liiketoimia
niiden osapuolten välillä 
harkinnanvaraisesti toteutusta ja 
likviditeettiä koskevien edellytysten 
parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 158
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Toimivaltaisten viranomaisten 
valtuuksia olisi täydennettävä EAMV:n 
asianmukaisten koordinointi- ja 
varotoimenpidevaltuuksien lisäksi 
erillisellä mekanismilla, jonka 
tarkoituksena olisi sellaisen 
rahoitusvälineen markkinoinnin, jakelun ja 
myynnin kieltäminen tai rajoittaminen,
johon liittyy sijoittajansuojaa, 
finanssimarkkinoiden asianmukaista 
toimintaa ja eheyttä tai koko 
finanssijärjestelmän tai sen osan vakautta 
koskevia vakavia huolenaiheita. Tällaisten 
valtuuksien käytön edellytykseksi olisi 
asetettava tiettyjen ehtojen täyttyminen.

(24) Toimivaltaisten viranomaisten 
valtuuksia olisi täydennettävä EAMV:n 
asianmukaisten koordinointi- ja 
varotoimenpidevaltuuksien lisäksi 
erillisellä mekanismilla, jonka 
tarkoituksena olisi sellaisen 
rahoitusvälineen markkinoinnin, jakelun ja 
myynnin kieltäminen tai rajoittaminen, 
johon liittyy sijoittajansuojaa, 
finanssimarkkinoiden asianmukaista 
toimintaa ja eheyttä tai koko 
finanssijärjestelmän tai sen osan vakautta 
koskevia vakavia huolenaiheita. Tällaisten 
valtuuksien käytön edellytykseksi olisi 
asetettava tiettyjen ehtojen täyttyminen ja 
niiden käyttö olisi rajattava vain 
poikkeustapauksiin.

Or. en

Perustelu

Tiettyjä rahoitusvälineitä tai tietyntyyppisiä finanssitoimintoja koskevat kiellot ovat hyvin 
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rajoittavia toimenpiteitä ja niinpä tällaisia valtuuksia olisi käytettävä ainoastaan 
poikkeustapauksissa.

Tarkistus 159
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Tiedot rahoitusvälineitä koskevista 
liiketoimista olisi toimitettava 
toimivaltaisille viranomaisille, jotta nämä 
voivat havaita ja tutkia mahdolliset 
markkinoiden väärinkäyttötapaukset sekä 
seurata markkinoiden tasapuolista ja 
asianmukaista toimintaa ja 
sijoituspalveluyritysten harjoittamaa 
toimintaa. Tämä valvonta kattaa kaikki 
rahoitusvälineet, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla, monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, ja kaikki 
välineet, joiden arvo riippuu kyseisien 
välineiden arvosta tai vaikuttaa siihen.
Jotta voidaan välttää se, että 
sijoituspalveluyrityksiin kohdistuu 
tarpeetonta hallinnollista rasitusta, 
rahoitusvälineet, joilla ei käydä kauppaa 
organisoidusti ja jotka eivät 
todennäköisesti joudu markkinoiden 
väärinkäytön kohteeksi, olisi jätettävä 
ilmoitusvelvoitteen soveltamisalan 
ulkopuolelle.

(27) Tiedot rahoitusvälineitä koskevista 
liiketoimista olisi toimitettava 
toimivaltaisille viranomaisille, jotta nämä 
voivat havaita ja tutkia mahdolliset 
markkinoiden väärinkäyttötapaukset sekä 
seurata markkinoiden tasapuolista ja 
asianmukaista toimintaa ja 
sijoituspalveluyritysten harjoittamaa 
toimintaa. Tämä valvonta kattaa kaikki 
rahoitusvälineet, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, ja kaikki 
välineet, joiden arvo riippuu kyseisien 
välineiden arvosta tai vaikuttaa siihen.
Jotta voidaan välttää se, että 
sijoituspalveluyrityksiin kohdistuu 
tarpeetonta hallinnollista rasitusta, 
rahoitusvälineet, joilla ei käydä kauppaa 
organisoidusti ja jotka eivät 
todennäköisesti joudu markkinoiden 
väärinkäytön kohteeksi, olisi jätettävä 
ilmoitusvelvoitteen soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Kaikkien markkinoiden ylläpitäjien tai sijoituspalveluyritysten ylläpitämien kauppapaikkojen 
olisi noudatettava samoja avoimuutta, ilman harkintavaltaa tapahtuvaa toteuttamista, 
syrjimätöntä pääsyä järjestelmiin ja kattavaa markkinavalvontaa koskevia sääntöjä.
Kauppapaikka, jonka yksittäiset järjestelmät eivät noudata samoja sääntöjä, ja erityisesti 
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ilman harkintavaltaa tapahtuvaa toteuttamista, vaarantaa hinnanmuodostusprosessin ja 
sijoittajansuojan.

Tarkistus 160
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Komission olisi laadittava kertomus 
siitä, onko liiketoimista annettavien 
ilmoitusten sisältö ja muoto riittävä, jotta 
toimivaltaiset viranomaiset voivat havaita 
markkinoiden väärinkäytön, ja onko
asianmukaista velvoittaa 
sijoituspalveluyritykset antamaan 
mahdollisia lisätietoja, kuten tiedot, 
joiden avulla voidaan yksilöidä algoritmit 
tai sijoituspäätöksestä ja liiketoimen 
toteuttamisesta vastuussa olevan 
algoritmin käyttäjä. Sääntelyviranomaiset 
haluavat yksilöidä luonnollisen henkilön 
tai oikeushenkilön, joka teki 
kaupankäyntiä koskevan päätöksen.
Koska asiakkaat voivat määritellä 
algoritmit, joita he haluavat 
sijoituspalveluyrityksen käyttävän 
tavoitteidensa saavuttamiseksi, tai antaa 
sijoituspalveluyrityksen päättää, mitä 
algoritmia ne käyttävät parhaan tuloksen 
saavuttamiseksi, algoritmia käyttäneen 
henkilön henkilöllisyys on hyödyllinen 
tieto sääntelyviranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 161
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(28 a) Takaisinostosopimukset ja 
arvopaperien lainaksiantaminen ovat 
olleet osallisina omistusoikeutta ja 
vierasta pääomaa koskevaan 
epävarmuuteen, joka on käynyt ilmi 
finanssikriisin aikana.  Laitosten olisi 
ilmoitettava ainakin kokonaismäärinä 
takaisinostosopimusten, arvopaperien 
lainaksiantamisen ja kaikentyyppisten 
kiinnitys- tai takaisinperintäjärjestelyjen 
taso. Tällaiset tiedot olisi ilmoitettava 
kaupparekisteriin tai 
arvopaperikeskukseen, jotta muiden 
muassa EPV:n, EAMV:n, asianomaisten 
toimivaltaisten viranomaisten, 
järjestelmäriskikomitean, asianomaisten 
keskuspankkien ja EKPJ:n on 
mahdollista käyttää niitä.
Rekisteröimättömillä 
takaisinperintäjärjestelyillä ei saisi olla 
oikeusvaikutusta selvitysmenettelyissä.

Or. en

Tarkistus 162
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin 
sovelletaan kansallisia järjestelmiä ja 
vaatimuksia. Nämä järjestelmät ovat 
hyvin erilaisia ja ne olisi 
yhdenmukaistettava, jotta taattaisiin 
varmuus ja yhdenmukainen kohtelu 
unionissa toimilupaa hakeville 
kolmannen maan yrityksille. Tämä 
perustuisi komission arvioon kolmansien 
maiden sääntely- ja valvontakehyksen 
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vastaavuudesta ja tarjoaisi 
vastaavantasoisen suojan sijoittajille, 
jotka saavat EU:ssa palveluja kolmansien 
maiden yrityksiltä, edellyttäen, että 
kolmannessa maassa sovelletaan 
kekinäisiä pääsyvaatimuksia EU:n 
sijotuspalveluyrityksiin.

Or. en

Perustelu

Siirretty direktiivistä asetukseen.

Tarkistus 163
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 b) Palvelujen tarjoaminen rajataan 
yksinomaan hyväksyttyihin vastapuoliin 
ja sen edellytyksenä olisi aina oltava 
sivuliikkeen perustaminen unioniin. 
Sivuliike on perustettava siihen 
jäsenvaltioon, jossa merkittävin osa 
kolmannen maan yrityksen toiminnasta 
sijaitsee. Sivuliikkeen perustaminen 
edellyttää EAMV:n rekisteröintiä.  Kun 
EAMV on rekisteröinyt sivuliikkeen, sen 
olisi oltava valvonnan alainen siinä 
jäsenvaltiossa, johon se on perustettu.
Kolmannen maan yrityksen olisi voitava 
tarjota palveluja myös muissa 
jäsenvaltioissa sivuliikkeen välityksellä 
edellyttäen, että noudatetaan 
ilmoitusmenettelyä.

Or. en

Perustelu

Siirretty direktiivistä asetukseen.
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Tarkistus 164
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 c) Tämän asetuksen säännökset, joita 
sovelletaan kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin, eivät 
saisi vaikuttaa unioniin sijoittautuneiden 
yksityisasiakkaiden tai ammattimaisten 
asiakkaiden mahdollisuuteen saada 
sijoituspalveluja kolmannen maan 
yritykseltä omasta ja yksinomaisesta 
aloitteestaan. Tällaisessa tapauksessa 
kolmannen maan yrityksen tarjoamia 
palveluja ei saisi katsoa unionin alueella 
tarjotuiksi.

Or. en

Perustelu

Siirretty direktiivistä asetukseen.

Tarkistus 165
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Liiketoimista annettavien 
ilmoitusten tarkoituksena on valvoa 
markkinoiden väärinkäyttöä. Suuren 
volyymin markkinasegmenteillä tämä 
saattaa johtaa siihen, että ilmoituksia 
saadaan enemmän kuin niitä ehditään 
käsitellä, kunnes tulevaisuudessa on 
saatavilla parempia teknisiä välineitä.
EAMV:n olisi laadittava kertomus 
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markkinasegmenteistä, jotka kuuluvat 
muiden ilmoitusten piiriin, kuten 
kauppatietorekisterit, tai joilla riski on 
alhainen tai joilla on jo käytössä muita 
varotoimia.

Or. en

Tarkistus 166
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Asetuksella [Euroopan 
markkinarakenneasetus] vahvistetaan 
perusteet, joiden mukaan määritetään, 
milloin OTC-johdannaislajien olisi 
kuuluttava selvitysvelvollisuuden piiriin.
Kyseisellä asetuksella estetään myös 
kilpailunvääristymät edellyttämällä, että 
keskusvastapuolilla, jotka tarjoavat OTC-
johdannaisten selvityspalveluita, on oltava 
syrjimätön pääsy kauppapaikoille ja että 
keskusvastapuolilla, jotka tarjoavat OTC-
johdannaisten selvityspalveluita, on oltava 
syrjimätön pääsy kauppapaikkojen 
kauppatietoihin. Koska OTC-johdannaiset 
määritellään johdannaissopimuksiksi, 
joita ei panna täytäntöön säännellyillä 
markkinoilla, säänneltyjä markkinoita 
koskevia vastaavia vaatimuksia ei ole 
tarpeen ottaa käyttöön tämän asetuksen 
mukaisesti. Johdannaisten, joilla käydään 
kauppaa säännellyillä markkinoilla, olisi 
kuuluttava myös selvitysvelvollisuuden 
piiriin edellyttäen, että EAMV on 
ilmoittanut niiden kuuluvan sen piiriin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
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in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

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

Tarkistus 167
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Asetuksella [Euroopan 
markkinarakenneasetus] vahvistetaan 
perusteet, joiden mukaan määritetään, 
milloin OTC-johdannaislajien olisi 
kuuluttava selvitysvelvollisuuden piiriin.
Kyseisellä asetuksella estetään myös 
kilpailunvääristymät edellyttämällä, että 
keskusvastapuolilla, jotka tarjoavat OTC-
johdannaisten selvityspalveluita, on oltava 
syrjimätön pääsy kauppapaikoille ja että 
keskusvastapuolilla, jotka tarjoavat OTC-
johdannaisten selvityspalveluita, on oltava 
syrjimätön pääsy kauppapaikkojen 
kauppatietoihin. Koska OTC-johdannaiset 
määritellään johdannaissopimuksiksi, joita 
ei panna täytäntöön säännellyillä 
markkinoilla, säänneltyjä markkinoita 
koskevia vastaavia vaatimuksia ei ole 
tarpeen ottaa käyttöön tämän asetuksen 
mukaisesti. Johdannaisten, joilla käydään 
kauppaa säännellyillä markkinoilla, olisi 
kuuluttava myös selvitysvelvollisuuden 
piiriin edellyttäen, että EAMV on 
ilmoittanut niiden kuuluvan sen piiriin.

(31) Asetuksella [Euroopan 
markkinarakenneasetus] vahvistetaan 
perusteet, joiden mukaan määritetään, 
milloin OTC-johdannaislajien olisi 
kuuluttava selvitysvelvollisuuden piiriin.
Kyseisellä asetuksella estetään myös 
kilpailunvääristymät edellyttämällä, että 
keskusvastapuolilla, jotka tarjoavat OTC-
johdannaisten selvityspalveluita, on oltava 
syrjimätön pääsy kauppapaikoille ja että 
keskusvastapuolilla, jotka tarjoavat OTC-
johdannaisten selvityspalveluita, on oltava 
syrjimätön pääsy kauppapaikkojen 
kauppatietoihin. Koska OTC-johdannaiset 
määritellään johdannaissopimuksiksi, joita 
ei panna täytäntöön säännellyillä 
markkinoilla, säänneltyjä markkinoita 
koskevia vastaavia vaatimuksia ei ole 
tarpeen ottaa käyttöön tämän asetuksen 
mukaisesti. Johdannaisten, joilla käydään 
kauppaa säännellyillä markkinoilla,
monenkeskisillä 
kaupankäyntijärjestelmillä ja 
organisoiduilla 
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kaupankäyntijärjestelmillä, olisi 
kuuluttava myös selvitysvelvollisuuden 
piiriin edellyttäen, että EAMV on 
ilmoittanut niiden kuuluvan sen piiriin.

Or. en

Perustelu

Kaikkien johdannaisinstrumenttien kauppaan käytettävien kauppapaikkojen on varmistettava, 
että ne kuuluvat keskitetyn selvitysvelvollisuuden piiriin, jotta vähennetään tällaisiin 
kauppoihin ja välineisiin liittyvää järjestelmäriskiä.

Tarkistus 168
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Sen lisäksi, että direktiivissä 
2004/39/EY säädetään vaatimuksista, 
joilla jäsenvaltioita estetään rajoittamasta 
kohtuuttomasti mahdollisuutta käyttää 
kaupan jälkeistä infrastruktuuria, kuten 
keskusvastapuoli- ja selvitysjärjestelyitä, 
tällä asetuksella on tarpeen poistaa monia 
muita kaupallisia esteitä, joita voidaan 
käyttää rahoitusvälineiden 
selvityspalveluihin kohdistuvan kilpailun 
estämiseen. Syrjivien käytäntöjen 
välttämiseksi keskusvastapuolten olisi 
suostuttava selvittämään eri 
kauppapaikoissa toteutettuja liiketoimia 
siltä osin kuin kyseisissä kauppapaikoissa 
noudatetaan keskusvastapuolen 
vahvistamia toiminnallisia ja teknisiä 
vaatimuksia. Pääsy olisi evättävä vain, jos 
tietyt perusteet, joita delegoiduilla 
säädöksillä on vahvistettu pääsylle, eivät 
täyty.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

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

Tarkistus 169
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Sen lisäksi, että direktiivissä 
2004/39/EY säädetään vaatimuksista, 
joilla jäsenvaltioita estetään rajoittamasta 
kohtuuttomasti mahdollisuutta käyttää 
kaupan jälkeistä infrastruktuuria, kuten 
keskusvastapuoli- ja selvitysjärjestelyitä, 
tällä asetuksella on tarpeen poistaa monia 
muita kaupallisia esteitä, joita voidaan 
käyttää rahoitusvälineiden 
selvityspalveluihin kohdistuvan kilpailun 
estämiseen. Syrjivien käytäntöjen 
välttämiseksi keskusvastapuolten olisi 
suostuttava selvittämään eri 
kauppapaikoissa toteutettuja liiketoimia 
siltä osin kuin kyseisissä kauppapaikoissa 
noudatetaan keskusvastapuolen 
vahvistamia toiminnallisia ja teknisiä 
vaatimuksia. Pääsy olisi evättävä vain, jos 
tietyt perusteet, joita delegoiduilla 
säädöksillä on vahvistettu pääsylle, eivät 
täyty.

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

EU:n ulkopuolella ei ole verrattavissa olevaa sääntelyä. Markkinarakenneasetuksen 
28 artiklassa säädettävät muutokset saattavat EU:n kauppapaikat ja keskusvastapuolet 
epäsuotuisaan kilpailuasemaan EU:n ulkopuolisiin kilpailijoihin nähden.

Tarkistus 170
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Sen lisäksi, että direktiivissä 
2004/39/EY säädetään vaatimuksista, joilla 
jäsenvaltioita estetään rajoittamasta 
kohtuuttomasti mahdollisuutta käyttää 
kaupan jälkeistä infrastruktuuria, kuten 
keskusvastapuoli- ja selvitysjärjestelyitä, 
tällä asetuksella on tarpeen poistaa monia 
muita kaupallisia esteitä, joita voidaan 
käyttää rahoitusvälineiden 
selvityspalveluihin kohdistuvan kilpailun 
estämiseen. Syrjivien käytäntöjen 
välttämiseksi keskusvastapuolten olisi 
suostuttava selvittämään eri 
kauppapaikoissa toteutettuja liiketoimia 
siltä osin kuin kyseisissä kauppapaikoissa 
noudatetaan keskusvastapuolen 
vahvistamia toiminnallisia ja teknisiä 
vaatimuksia. Pääsy olisi evättävä vain, jos
tietyt perusteet, joita delegoiduilla 
säädöksillä on vahvistettu pääsylle, eivät 
täyty.

(32) Sen lisäksi, että direktiivissä 
2004/39/EY säädetään vaatimuksista, joilla 
jäsenvaltioita estetään rajoittamasta 
kohtuuttomasti mahdollisuutta käyttää 
kaupan jälkeistä infrastruktuuria, kuten 
keskusvastapuoli- ja selvitysjärjestelyitä, 
tällä asetuksella on tarpeen poistaa monia 
muita kaupallisia esteitä, joita voidaan 
käyttää rahoitusvälineiden 
selvityspalveluihin kohdistuvan kilpailun 
estämiseen. Syrjivien käytäntöjen 
välttämiseksi keskusvastapuolten olisi 
suostuttava selvittämään eri 
kauppapaikoissa toteutettuja liiketoimia 
siltä osin kuin kyseisissä kauppapaikoissa 
noudatetaan keskusvastapuolen 
vahvistamia toiminnallisia ja teknisiä 
vaatimuksia. Pääsy olisi evättävä vain, jos
pääsy aiheuttaisi vakavan uhan
finanssijärjestelmän vakaudelle.

Or. en

Tarkistus 171
Burkhard Balz
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Sen lisäksi, että direktiivissä 
2004/39/EY säädetään vaatimuksista, joilla 
jäsenvaltioita estetään rajoittamasta 
kohtuuttomasti mahdollisuutta käyttää 
kaupan jälkeistä infrastruktuuria, kuten 
keskusvastapuoli- ja selvitysjärjestelyitä, 
tällä asetuksella on tarpeen poistaa monia 
muita kaupallisia esteitä, joita voidaan 
käyttää rahoitusvälineiden
selvityspalveluihin kohdistuvan kilpailun 
estämiseen. Syrjivien käytäntöjen 
välttämiseksi keskusvastapuolten olisi 
suostuttava selvittämään eri 
kauppapaikoissa toteutettuja liiketoimia 
siltä osin kuin kyseisissä kauppapaikoissa 
noudatetaan keskusvastapuolen 
vahvistamia toiminnallisia ja teknisiä 
vaatimuksia. Pääsy olisi evättävä vain, jos 
tietyt perusteet, joita delegoiduilla 
säädöksillä on vahvistettu pääsylle, eivät 
täyty.

(32) Sen lisäksi, että direktiivissä 
2004/39/EY säädetään vaatimuksista, joilla 
jäsenvaltioita estetään rajoittamasta 
kohtuuttomasti mahdollisuutta käyttää 
kaupan jälkeistä infrastruktuuria, kuten 
keskusvastapuoli- ja selvitysjärjestelyitä, 
tällä asetuksella on tarpeen poistaa monia 
muita kaupallisia esteitä, joita voidaan 
käyttää siirtokelpoisten arvopaperien ja 
rahamarkkinavälineiden
selvityspalveluihin kohdistuvan kilpailun 
estämiseen. Syrjivien käytäntöjen 
välttämiseksi keskusvastapuolten olisi 
suostuttava selvittämään eri 
kauppapaikoissa toteutettuja liiketoimia 
siltä osin kuin kyseisissä kauppapaikoissa 
noudatetaan keskusvastapuolen 
vahvistamia toiminnallisia ja teknisiä 
vaatimuksia. Pääsy olisi evättävä vain, jos 
tietyt perusteet, joita delegoiduilla 
säädöksillä on vahvistettu pääsylle, eivät 
täyty.

Or. en

Tarkistus 172
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kauppapaikkoja olisi myös 
vaadittava tarjoamaan pääsy, mukaan 
lukien tiedonsaanti, avoimin ja 
syrjimättömin perustein 
keskusvastapuolille, jotka ovat halukkaat 
selvittämään kauppapaikassa toteutettuja 
liiketoimia. Myös toimiluvat ja tiedot, 
jotka koskevat rahoitusvälineiden arvon 

Poistetaan.
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määrityksessä käytettäviä indeksejä ja 
muita vertailuarvoja, olisi annettava
keskusvastapuolille ja muille 
kauppapaikoille syrjimättömin perustein.
Esteiden ja syrjivien käytäntöjen 
poistamisella on tarkoitus lisätä 
rahoitusvälineiden selvittämiseen ja 
kauppaan kohdistuvaa kilpailua 
investointikustannusten ja vieraan 
pääoman kustannusten alentamiseksi, 
tehottomuuksien poistamiseksi ja unionin 
markkinoilla harjoitettavan 
innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi.
Komission olisi jatkettava kaupan 
jälkeisen infrastruktuurin kehityksen 
tiivistä seurantaa ja puututtava 
tarvittaessa tilanteeseen estääkseen 
kilpailunvääristymien ilmenemisen 
sisämarkkinoilla.

Or. en

Perustelu

Access to benchmarks licences is question to what extend the European Union honours 
intellectual property rights. Competition law recognises the pro-competitive and beneficial 
effects of intellectual property rights. Indices contain a number of intellectual property rights 
(based on copy rights, database protection and trademarks). There is significant competition
in index licencing in Europa and in fact across the world. Operators of derivatives exchanges 
compete also with a wide range of index licenced products. So it is no wonder that in other 
jurisdictions (e.g. US, Asian countries), intellectual property rights on index licences are 
honoured and protected. Especially, as creating a successful benchmark index product 
requires substantial investments, both on the index provider but also on the market place.

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

Tarkistus 173
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kauppapaikkoja olisi myös 
vaadittava tarjoamaan pääsy, mukaan 

Poistetaan.
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lukien tiedonsaanti, avoimin ja 
syrjimättömin perustein 
keskusvastapuolille, jotka ovat halukkaat 
selvittämään kauppapaikassa toteutettuja 
liiketoimia. Myös toimiluvat ja tiedot, 
jotka koskevat rahoitusvälineiden arvon 
määrityksessä käytettäviä indeksejä ja 
muita vertailuarvoja, olisi annettava 
keskusvastapuolille ja muille 
kauppapaikoille syrjimättömin perustein.
Esteiden ja syrjivien käytäntöjen 
poistamisella on tarkoitus lisätä 
rahoitusvälineiden selvittämiseen ja 
kauppaan kohdistuvaa kilpailua 
investointikustannusten ja vieraan 
pääoman kustannusten alentamiseksi, 
tehottomuuksien poistamiseksi ja unionin 
markkinoilla harjoitettavan 
innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi.
Komission olisi jatkettava kaupan 
jälkeisen infrastruktuurin kehityksen 
tiivistä seurantaa ja puututtava 
tarvittaessa tilanteeseen estääkseen 
kilpailunvääristymien ilmenemisen 
sisämarkkinoilla.

Or. de

Perustelu

EU:n ulkopuolella ei ole verrattavissa olevaa sääntelyä. Markkinarakenneasetuksen 
28 artiklassa säädettävät muutokset saattavat EU:n kauppapaikat ja keskusvastapuolet 
epäsuotuisaan kilpailuasemaan EU:n ulkopuolisiin kilpailijoihin nähden.

Tarkistus 174
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kauppapaikkoja olisi myös vaadittava 
tarjoamaan pääsy, mukaan lukien 
tiedonsaanti, avoimin ja syrjimättömin 

(33) Kauppapaikkoja olisi myös vaadittava 
tarjoamaan pääsy, mukaan lukien 
tiedonsaanti, avoimin ja syrjimättömin 
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perustein keskusvastapuolille, jotka ovat 
halukkaat selvittämään kauppapaikassa 
toteutettuja liiketoimia. Myös toimiluvat ja 
tiedot, jotka koskevat rahoitusvälineiden 
arvon määrityksessä käytettäviä indeksejä 
ja muita vertailuarvoja, olisi annettava 
keskusvastapuolille ja muille 
kauppapaikoille syrjimättömin perustein.
Esteiden ja syrjivien käytäntöjen 
poistamisella on tarkoitus lisätä 
rahoitusvälineiden selvittämiseen ja 
kauppaan kohdistuvaa kilpailua 
investointikustannusten ja vieraan pääoman 
kustannusten alentamiseksi, 
tehottomuuksien poistamiseksi ja unionin 
markkinoilla harjoitettavan 
innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi.
Komission olisi jatkettava kaupan jälkeisen 
infrastruktuurin kehityksen tiivistä 
seurantaa ja puututtava tarvittaessa 
tilanteeseen estääkseen 
kilpailunvääristymien ilmenemisen 
sisämarkkinoilla.

perustein keskusvastapuolille, jotka ovat 
halukkaat selvittämään kauppapaikassa 
toteutettuja liiketoimia. Keskusvastapuolen 
oikeudesta päästä kauppapaikkaan olisi 
päätettävä avoimien, suhteutettujen ja
neutraalien kriteerien perusteella, joita 
ovat muun muassa asiakkaiden kysyntää 
ja turvallisuutta koskevat kriteerit sekä 
mahdollisesti tarvittavat 
yhteentoimivuusjärjestelyt. Jotta 
mahdollistetaan kaikkien 
rahoitusvälineiden, pörssilistatut 
johdannaiset mukaan lukien, 
kilpailukykyisten sisämarkkinoiden 
kattava kehitys, vertailuarvoindeksit on 
tarpeen alistaa pakollisille ilman 
yksinoikeutta laadittaville toimiluville, 
jotka koskevat asianmukaista 
kaupankäyntiä ja kauppapaikkoja ja 
keskusvastapuolia. Tiedot, jotka koskevat 
rahoitusvälineiden arvon määrityksessä 
käytettäviä indeksejä ja muita 
vertailuarvoja, olisi annettava 
keskusvastapuolille ja muille 
kauppapaikoille syrjimättömin perustein.
Tiedot, jotka koskevat rahoitusvälineiden 
arvon määrityksessä käytettäviä indeksejä 
ja muita vertailuarvoja, olisi annettava 
keskusvastapuolille ja muille 
kauppapaikoille syrjimättömin perustein.
Kaikki tällaisia tietoja ja tuotteita 
tarjoavat kauppapaikat tai 
keskusvastapuolet voivat pyytää 
markkinaosapuolille tarjoamistaan 
palveluista maksua, joka perustuu 
kustannusten kattamiseen ja kohtuullisiin 
voittoihin. Kustannusten kattamisella 
tarkoitetaan suoraan tarjottujen 
palvelujen aiheuttamia kustannuksia 
indeksipalvelutuotteina. Esteiden ja 
syrjivien käytäntöjen poistamisella on 
tarkoitus lisätä rahoitusvälineiden 
selvittämiseen ja kauppaan kohdistuvaa 
kilpailua investointikustannusten ja vieraan 
pääoman kustannusten alentamiseksi, 
tehottomuuksien poistamiseksi ja unionin 
markkinoilla harjoitettavan 
innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi.
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Komission olisi jatkettava kaupan jälkeisen 
infrastruktuurin kehityksen tiivistä 
seurantaa ja puututtava tarvittaessa 
tilanteeseen estääkseen 
kilpailunvääristymien ilmenemisen 
sisämarkkinoilla.

Or. en

Perustelu

Nykyinen teksti ei mahdollista kustannusten nousun rajoittamista viitearvoja käytettäessä.
Viitearvot ovat ratkaisevan tärkeitä kaupankäynnissä ja niillä tuetaan liiketoimien parasta 
toteutusta. Rajojen asettamisella varmistetaan, että kustannukset eivät nouse huomattavasti, 
mikä johtaisi loppusijoittajien edun pienenemiseen.

Tarkistus 175
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kauppapaikkoja olisi myös vaadittava 
tarjoamaan pääsy, mukaan lukien 
tiedonsaanti, avoimin ja syrjimättömin 
perustein keskusvastapuolille, jotka ovat 
halukkaat selvittämään kauppapaikassa 
toteutettuja liiketoimia. Myös toimiluvat ja 
tiedot, jotka koskevat rahoitusvälineiden 
arvon määrityksessä käytettäviä indeksejä 
ja muita vertailuarvoja, olisi annettava 
keskusvastapuolille ja muille 
kauppapaikoille syrjimättömin perustein.
Esteiden ja syrjivien käytäntöjen 
poistamisella on tarkoitus lisätä 
rahoitusvälineiden selvittämiseen ja 
kauppaan kohdistuvaa kilpailua 
investointikustannusten ja vieraan pääoman 
kustannusten alentamiseksi, 
tehottomuuksien poistamiseksi ja unionin 
markkinoilla harjoitettavan 
innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi.
Komission olisi jatkettava kaupan jälkeisen 
infrastruktuurin kehityksen tiivistä 

(33) Kauppapaikkoja olisi myös vaadittava 
tarjoamaan pääsy kauppatietoihin avoimin 
ja syrjimättömin perustein 
keskusvastapuolille, jotka ovat halukkaat 
selvittämään kauppapaikassa toteutettuja 
liiketoimia. Keskusvastapuolen oikeuden 
päästä kauppapaikalle olisi 
mahdollistettava järjestelyt, joissa 
useammat keskusvastapuolet käyttävät 
saman kauppapaikan kaupan jälkeisiä 
tietoja. Tämä ei saisi kuitenkaan johtaa 
yhteentoimivuuteen johdannaisten 
selvityksessä eikä likviditeetin 
pirstoutumiseen. Myös toimiluvat ja 
tiedot, jotka koskevat rahoitusvälineiden 
arvon määrityksessä käytettäviä indeksejä 
ja muita vertailuarvoja, olisi annettava 
keskusvastapuolille ja muille 
kauppapaikoille syrjimättömin perustein.
Esteiden ja syrjivien käytäntöjen 
poistamisella on tarkoitus lisätä 
rahoitusvälineiden selvittämiseen ja 
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seurantaa ja puututtava tarvittaessa 
tilanteeseen estääkseen 
kilpailunvääristymien ilmenemisen 
sisämarkkinoilla.

kauppaan kohdistuvaa kilpailua 
investointikustannusten ja vieraan pääoman 
kustannusten alentamiseksi, 
tehottomuuksien poistamiseksi ja unionin 
markkinoilla harjoitettavan 
innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi.
Komission olisi jatkettava kaupan jälkeisen 
infrastruktuurin kehityksen tiivistä 
seurantaa ja puututtava tarvittaessa 
tilanteeseen estääkseen 
kilpailunvääristymien ilmenemisen 
sisämarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 176
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kauppapaikkoja olisi myös vaadittava 
tarjoamaan pääsy, mukaan lukien 
tiedonsaanti, avoimin ja syrjimättömin 
perustein keskusvastapuolille, jotka ovat 
halukkaat selvittämään kauppapaikassa 
toteutettuja liiketoimia. Myös toimiluvat ja 
tiedot, jotka koskevat rahoitusvälineiden 
arvon määrityksessä käytettäviä indeksejä 
ja muita vertailuarvoja, olisi annettava 
keskusvastapuolille ja muille 
kauppapaikoille syrjimättömin perustein.
Esteiden ja syrjivien käytäntöjen 
poistamisella on tarkoitus lisätä 
rahoitusvälineiden selvittämiseen ja 
kauppaan kohdistuvaa kilpailua 
investointikustannusten ja vieraan pääoman 
kustannusten alentamiseksi, 
tehottomuuksien poistamiseksi ja unionin 
markkinoilla harjoitettavan 
innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi.
Komission olisi jatkettava kaupan jälkeisen 
infrastruktuurin kehityksen tiivistä 
seurantaa ja puututtava tarvittaessa 

(33) Kauppapaikkoja olisi myös vaadittava 
tarjoamaan pääsy, mukaan lukien 
tiedonsaanti, avoimin ja syrjimättömin 
perustein keskusvastapuolille, jotka ovat 
halukkaat selvittämään kauppapaikassa 
toteutettuja liiketoimia. Asetuksessa (EU) 
N:o . .../... [Euroopan 
markkinarakenneasetus] yhteentoimivuus 
rajataan käteisvakuuksiin, mutta 
EAMV:n on tarkoitus raportoida vuoteen 
2014 mennessä, olisiko asianmukaista 
laajentaa soveltamisala kattamaan muut 
rahoitusvälineet. Euroopan 
markkinarakenneasetus ei estä osapuolia 
tekemästä kahdenvälisiä 
yhteentoimivuussopimuksia oman 
pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden, 
johdannaisten tai muiden välineiden 
tapauksessa.  Myös toimiluvat ja tiedot, 
jotka koskevat rahoitusvälineiden arvon 
määrityksessä käytettäviä indeksejä ja 
muita vertailuarvoja, olisi annettava 
keskusvastapuolille ja muille 
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tilanteeseen estääkseen 
kilpailunvääristymien ilmenemisen 
sisämarkkinoilla.

kauppapaikoille syrjimättömin perustein.
Esteiden ja syrjivien käytäntöjen 
poistamisella on tarkoitus lisätä 
rahoitusvälineiden selvittämiseen ja 
kauppaan kohdistuvaa kilpailua 
investointikustannusten ja vieraan pääoman 
kustannusten alentamiseksi, 
tehottomuuksien poistamiseksi ja unionin 
markkinoilla harjoitettavan 
innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi.
Komission olisi jatkettava kaupan jälkeisen 
infrastruktuurin kehityksen tiivistä 
seurantaa ja puututtava tarvittaessa 
tilanteeseen estääkseen 
kilpailunvääristymien ilmenemisen 
sisämarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 177
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kauppapaikkoja olisi myös vaadittava 
tarjoamaan pääsy, mukaan lukien 
tiedonsaanti, avoimin ja syrjimättömin 
perustein keskusvastapuolille, jotka ovat 
halukkaat selvittämään kauppapaikassa 
toteutettuja liiketoimia. Myös toimiluvat ja 
tiedot, jotka koskevat rahoitusvälineiden 
arvon määrityksessä käytettäviä indeksejä 
ja muita vertailuarvoja, olisi annettava 
keskusvastapuolille ja muille 
kauppapaikoille syrjimättömin perustein.
Esteiden ja syrjivien käytäntöjen 
poistamisella on tarkoitus lisätä 
rahoitusvälineiden selvittämiseen ja 
kauppaan kohdistuvaa kilpailua 
investointikustannusten ja vieraan pääoman 
kustannusten alentamiseksi, 
tehottomuuksien poistamiseksi ja unionin 
markkinoilla harjoitettavan 

(33) Kauppapaikkoja olisi myös vaadittava 
tarjoamaan pääsy, mukaan lukien 
tiedonsaanti, avoimin ja syrjimättömin 
perustein keskusvastapuolille, jotka ovat 
halukkaat selvittämään kauppapaikassa 
toteutettuja liiketoimia, mikäli pääsy ei 
lisää järjestelmäriskiä ja likviditeetin 
pirstoutumista. Uusi pääsy edellyttää 
markkinoiden ja keskusvastapuolen 
jäsenten hyväksyntää. Myös toimiluvat ja 
tiedot, jotka koskevat rahoitusvälineiden 
arvon määrityksessä käytettäviä indeksejä 
ja muita vertailuarvoja, olisi annettava 
keskusvastapuolille ja muille 
kauppapaikoille syrjimättömin perustein.
Esteiden ja syrjivien käytäntöjen 
poistamisella on tarkoitus lisätä 
rahoitusvälineiden selvittämiseen ja 
kauppaan kohdistuvaa kilpailua 
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innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi.
Komission olisi jatkettava kaupan jälkeisen 
infrastruktuurin kehityksen tiivistä 
seurantaa ja puututtava tarvittaessa 
tilanteeseen estääkseen 
kilpailunvääristymien ilmenemisen 
sisämarkkinoilla.

investointikustannusten ja vieraan pääoman 
kustannusten alentamiseksi, 
tehottomuuksien poistamiseksi ja unionin 
markkinoilla harjoitettavan 
innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi.
Komission olisi jatkettava kaupan jälkeisen 
infrastruktuurin kehityksen tiivistä 
seurantaa ja puututtava tarvittaessa 
tilanteeseen estääkseen 
kilpailunvääristymien ilmenemisen 
sisämarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 178
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(34) Kolmansien maiden
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien* unionissa tarjoamiin 
palveluihin sovelletaan kansallisia 
järjestelmiä ja vaatimuksia. Nämä 
järjestelmät ovat hyvin erilaisia ja niiden 
mukaisesti toimiluvan saaneilla yrityksillä 
ei ole palvelujen tarjoamisen vapautta eikä 
sijoittautumisvapautta muissa 
jäsenvaltioissa kuin siinä, johon ne ovat 
sijoittautuneet. On aiheellista ottaa 
käyttöön yhteinen sääntelykehys unionin 
tasolla. Järjestelmässä olisi 
yhdenmukaistettava nykyinen hajanainen 
kehys, taattava varmuus ja yhdenmukainen 
kohtelu unionissa toimilupaa hakeville 
kolmannen maan sijoituspalveluyrityksille 
ja markkinoiden ylläpitäjille, 
varmistettava, että komissio on arvioinut 
kolmansien maiden sääntely- ja 
valvontakehyksen vastaavuuden ja 
vastavuoroisuuden, sekä tarjottava 
vastaavantasoinen suoja sijoittajille, jotka 
saavat EU:ssa palveluja kolmansien 
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maiden sijoituspalveluyrityksiltä ja 
markkinoiden ylläpitäjiltä.

* (Tämä tarkistus koskee koko tekstiä. Jos 
tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Ehdotuksella pyritään varmistamaan, että rahoitusmarkkina-asetuksella vahvistetaan riittävä 
järjestely kolmansien maiden sijoituspalveluyrityksiä ja markkinoiden ylläpitäjiä varten sen 
sijaan, että järjestely kattaisi ainoastaan osan sijoituspalveluyritysten tarjoamista palveluista.
Tällä järjestelyllä varmistettaisiin, että unionissa toimilupaa hakevien kolmansien maiden 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden ylläpitäjien tarjoamat kaikki palvelut kuuluisivat 
rahoitusmarkkina-asetuksen soveltamisalaan. Uusissa ehdotuksissa on todettava selvästi, 
mitä määräyksiä sovelletaan näihin markkinoiden ylläpitäjiin ja mitä EU:n määräyksiä ei 
mahdollisesti sovelleta.

Tarkistus 179
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin 
sovelletaan kansallisia järjestelmiä ja 
vaatimuksia. Nämä järjestelmät ovat hyvin 
erilaisia ja niiden mukaisesti toimiluvan 
saaneilla yrityksillä ei ole palvelujen 
tarjoamisen vapautta eikä 
sijoittautumisvapautta muissa 
jäsenvaltioissa kuin siinä, johon ne ovat 
sijoittautuneet. On aiheellista ottaa 
käyttöön yhteinen sääntelykehys unionin 
tasolla. Järjestelmässä olisi 
yhdenmukaistettava nykyinen hajanainen 
kehys, taattava varmuus ja 
yhdenmukainen kohtelu unionissa 
toimilupaa hakeville kolmannen maan
yrityksille, varmistettava, että komissio on 
arvioinut kolmansien maiden sääntely- ja 

(34) Kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin 
sovelletaan kansallisia järjestelmiä ja 
vaatimuksia. Nämä järjestelmät ovat hyvin 
erilaisia ja niiden mukaisesti toimiluvan 
saaneilla yrityksillä ei ole palvelujen 
tarjoamisen vapautta eikä 
sijoittautumisvapautta muissa 
jäsenvaltioissa kuin siinä, johon ne ovat 
sijoittautuneet. Jäsenvaltioiden olisi 
sallittava säilyttää nämä järjestelmät ja 
vaatimukset, mutta on aiheellista ottaa 
käyttöön yhteinen sääntelykehys unionin 
tasolla, jotta kolmannen maan yritykset, 
jotka perustavat sivuliikkeen unioniin, 
voivat tarjota palveluja ja toimintaa 
kaikkialla unionissa sivuliikkeen 
välityksellä, sen jälkeen kun jäsenvaltion 
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valvontakehyksen vastaavuuden, sekä 
tarjottava vastaavantasoinen suoja 
sijoittajille, jotka saavat EU:ssa palveluja 
kolmansien maiden yrityksiltä.

toimivaltaiset viranomaiset ovat
myöntäneet toimiluvan sivuliikkeelle ja 
kun komissio on muun muassa arvioinut
kolmannen maan sääntely- ja 
valvontakehyksen vastaavuuden.  On myös 
asianmukaista, että yhteinen 
sääntelykehys sallii kolmannen maan 
yrityksen tarjota sijoituspalveluita tai -
toimia tietyille hyväksyttäville 
vastapuolille, jotka ovat sijoittautuneet 
jäsenvaltioon muulla tavoin kuin siellä 
toimivalla sivuliikkeellä ilman, että se 
tarvitsee kyseisessä jäsenvaltiossa 
toimilupaa tai EAMV:n rekisteröintiä.
Kolmannen maan yrityksen olisi voitava 
tarjota sijoituspalveluita tai -toimia muille 
hyväksyttäville vastapuolille ja 
ammattimaisille asiakkaille kaikkialla 
unionissa, jos niillä on EAMV:n 
rekisteröinti ja kun komissio on (muun 
muassa) arvioinut kolmannen maan 
sääntely- ja valvontakehyksen 
vastaavuuden.

Or. en

Perustelu

Monia sijoituspalveluja ja -toimia tarjotaan osana yrityksen ja asiakkaan jatkuvaa suhdetta.
EU:n sijoittajien ja vastapuolien pääsyä kolmannen maan yritysten tarjoamiin palveluihin 
rajoitettaisiin kohtuuttomasti, mikäli kolmannen maan yrityksiä estettäisiin esimerkiksi 
tarjoamasta tietoja ja tutkimusta nykyisille asiakkailleen.

Tarkistus 180
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin 
sovelletaan kansallisia järjestelmiä ja 
vaatimuksia. Nämä järjestelmät ovat hyvin 
erilaisia ja niiden mukaisesti toimiluvan 

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

saaneilla yrityksillä ei ole palvelujen 
tarjoamisen vapautta eikä 
sijoittautumisvapautta muissa 
jäsenvaltioissa kuin siinä, johon ne ovat 
sijoittautuneet. On aiheellista ottaa 
käyttöön yhteinen sääntelykehys unionin 
tasolla. Järjestelmässä olisi 
yhdenmukaistettava nykyinen hajanainen 
kehys, taattava varmuus ja yhdenmukainen 
kohtelu unionissa toimilupaa hakeville 
kolmannen maan yrityksille, varmistettava, 
että komissio on arvioinut kolmansien 
maiden sääntely- ja valvontakehyksen 
vastaavuuden, sekä tarjottava 
vastaavantasoinen suoja 
yksityisasiakkaille, jotka saavat EU:ssa 
palveluja kolmansien maiden yrityksiltä.

Or. en

Tarkistus 181
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

vastaavuuden, sekä tarjottava 
vastaavantasoinen suoja sijoittajille, jotka 
saavat EU:ssa palveluja kolmansien 
maiden yrityksiltä. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi kolmansia maita 
koskevia vaatimuksia soveltaessaan 
pidettävä mielessä, että EU:lla on 
keskeinen asema maailmanlaajuisilla 
finanssimarkkinoilla, että EU:n ja 
kolmansien maiden finanssimarkkinat 
ovat riippuvaisia toinen toisistaan, ja että 
kansainvälisestä kaupasta hyötyvät EU:n 
sijoittajat, kansalaiset, yritykset, julkiset 
viranomaiset ja Euroopan talous. Tätä 
taustaa vasten kolmansiin maihin 
sovellettavat vaatimukset eivät saisi, paitsi 
objektiivisten ja näyttöön pohjautuvien 
vakavaraisuusnäkökohtien perusteella, 
estää EU:n sijoittajia ja 
liikeeseenlaskijoita sijoittamasta 
kolmansiin maihin tai hankkimasta 
rahoitusta kolmansista maista, eivätkä ne 
myöskään saisi estää kolmansien maiden 
sijoittajia ja liikkeeseenlaskijoita 
sijoittamasta, hankkimasta pääomaa tai 
muita rahoituspalveluja Euroopan 
markkinoilta.

Or. en

Tarkistus 182
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin 
sovelletaan kansallisia järjestelmiä ja 
vaatimuksia. Nämä järjestelmät ovat hyvin 
erilaisia ja niiden mukaisesti toimiluvan 
saaneilla yrityksillä ei ole palvelujen 
tarjoamisen vapautta eikä 
sijoittautumisvapautta muissa 

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

jäsenvaltioissa kuin siinä, johon ne ovat 
sijoittautuneet. On aiheellista ottaa 
käyttöön yhteinen sääntelykehys unionin 
tasolla. Järjestelmässä olisi 
yhdenmukaistettava nykyinen hajanainen 
kehys, taattava varmuus ja yhdenmukainen 
kohtelu unionissa toimilupaa hakeville 
kolmannen maan yrityksille, varmistettava, 
että komissio on arvioinut kolmansien 
maiden sääntely- ja valvontakehyksen 
vastaavuuden, sekä tarjottava 
vastaavantasoinen suoja sijoittajille, jotka 
saavat EU:ssa palveluja kolmansien 
maiden yrityksiltä. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi kolmansia maita 
koskevia vaatimuksia soveltaessaan 
pidettävä mielessä EU:n keskeinen asema 
maailmanlaajuisilla finanssimarkkinoilla, 
avoimuuden merkitys houkuteltaessa 
sijoituksia, tarve säilyttää eurooppalaiset 
finanssikeskukset, EU:n ja kolmansien 
maiden finanssimarkkinoiden 
keskinäinen riippuvuus, ja 
kansainvälisestä kaupasta EU:n 
sijoittajille, kansalaisille, yrityksille, 
julkisille viranomaisille ja Euroopan 
taloudelle koituvat edut. Kun otetaan 
huomioon, että 
rahoitusmarkkinadirektiivin mukaan 
hyvin monet rahoituspalvelut edellyttävät 
toimilupaa, kolmansiin maihin 
sovellettavat vaatimukset eivät saisi, paitsi 
objektiivisten ja näyttöön pohjautuvien 
vakavaraisuusnäkökohtien perusteella, 
estää EU:n sijoittajia ja 
liikkeeseenlaskijoita sijoittamasta 
kolmansiin maihin tai hankkimasta 
rahoitusta kolmansista maista, eivätkä ne 
myöskään saisi estää kolmansien maiden 
sijoittajia ja liikkeeseenlaskijoita 
sijoittamasta, hankkimasta pääomaa tai 
muita rahoituspalveluja Euroopan 
markkinoilta.

Or. en
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Perustelu

EU:n vaurauden, kasvun, työllisyyden ja talouden vakauden edistämiseksi on tarpeen suojella 
eurooppalaisten sijoittajien ja liikkeeseenlaskijoiden sujuvaa vuorovaikutusta kolmansien 
maiden markkinoiden ja palvelujen tarjoajien kanssa ja jatkossakin houkutella kolmansien 
maiden sijoittajia ja liikkeeseenlaskijoita sijoittamaan EU:n markkinoihin ja keräämään 
pääomaa EU:n markkinoiden välityksellä.

Tarkistus 183
Sławomir Witold Nitras

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(34) Kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin 
sovelletaan kansallisia järjestelmiä ja 
vaatimuksia. Nämä järjestelmät ovat hyvin 
erilaisia ja niiden mukaisesti toimiluvan 
saaneilla yrityksillä ei ole palvelujen 
tarjoamisen vapautta eikä 
sijoittautumisvapautta muissa 
jäsenvaltioissa kuin siinä, johon ne ovat 
sijoittautuneet. Jos kolmannen maan 
yrityksille annetaan mahdollisuus tarjota 
palveluja hyväksytyille unioniin 
sijoittautuneille vastapuolille ilman, että 
niiden täytyy perustaa sivuliike unioniin, 
nämä yritykset eivät kuulu sen 
jäsenvaltion valvonnan piiriin, jossa ne 
toimivat, eivätkä niitä koske ehdotetuista 
säännöksistä aiheutuvat velvollisuudet.  
On näin ollen aiheellista ottaa käyttöön 
yhteinen sääntelykehys unionin tasolla.
Järjestelmässä olisi yhdenmukaistettava 
nykyinen hajanainen kehys, taattava 
varmuus ja yhdenmukainen kohtelu 
unionissa toimilupaa hakeville kolmannen 
maan yrityksille, varmistettava, että 
komissio on arvioinut kolmansien maiden 
sääntely- ja valvontakehyksen 
vastaavuuden, sekä tarjottava 
vastaavantasoinen suoja sijoittajille, jotka 
saavat EU:ssa palveluja kolmansien 
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maiden yrityksiltä.

Or. pl

Tarkistus 184
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Komission olisi kolmansien maiden 
järjestelmiä koskevia 
vastaavuusvaatimuksia vahvistettaessa 
rajoituttava vain niihin säännöksiin, 
joista on sovittu kansainvälisellä 
foorumilla, kuten G20-maiden 
kokouksissa.  Johdannaisten 
kaupankäyntivelvollisuutta koskevien 
sääntöjen olisi oltava mahdollisimman 
koordinoituja ja 
markkinarakenneasetuksen mukaisia.
Sen sijaan monet tämän direktiivin osista 
eivät kuulu G20-maiden tekemien 
sitoumusten piiriin, eikä niillä pyritä 
lisäämään talouden vakautta, eivätkä ne 
sen vuoksi välttämättä sovellu 
sellaisinaan kolmansien maiden 
hyväksyttäviksi.

Or. en

Tarkistus 185
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 b) Komission olisi kolmansien maiden 
vastaavuutta arvioidessaan varmistettava, 
että se noudattaa lähestymistapaa, jossa 
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EU:n tärkeimmät kauppakumppanit ovat 
ensisijaisessa asemassa ja sellaisten 
maiden markkinat, joista vain muutamat 
yritykset ovat hakeneet toimilupaa 
unionin markkinoille, arvioidaan vasta 
sen jälkeen kun tärkeämmät markkinat 
on arvioitu.

Or. en

Perustelu

Silloin kun resurssit ovat rajallisia, on tärkeää asettaa ensisijaiseen asemaan keskeiset 
lainkäyttöalueet, ettei häiritä kaupankäyntiä ja saadaan mahdollisimman suuri vaikutus 
nopeasti lainsäädännön hyväksymisen jälkeen.

Tarkistus 186
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Yksityisasiakkaille tarjottavien 
palvelujen edellytyksenä olisi aina oltava 
sivuliikkeen perustaminen unioniin.
Sivuliikkeen perustamisen olisi oltava 
toimiluvan varaista ja valvonnan alaista 
unionissa. Kyseisen toimivaltaisen 
viranomaisen ja kolmannen maan 
toimivaltaisen viranomaisen välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.
Palvelujen tarjoaminen ilman sivuliikettä 
olisi rajoitettava hyväksyttäviin 
vastapuoliin. Tämä olisi edellytettävä 
EAMV:n rekisteröintiä ja valvontaa 
kyseisessä kolmannessa maassa. EAMV:n 
ja kolmannen maan toimivaltaisten 
viranomaisten välillä olisi oltava 
asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.

(35) Yksityisasiakkaille tai 
ammattimaisille asiakkaille tarjottavien 
palvelujen edellytyksenä olisi aina oltava 
sivuliikkeen perustaminen unioniin.
Sivuliikkeen perustamisen olisi oltava 
toimiluvan varaista ja valvonnan alaista 
unionissa. Kyseisen toimivaltaisen 
viranomaisen ja kolmannen maan 
toimivaltaisen viranomaisen välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.
Palvelujen tarjoaminen ilman sivuliikettä 
olisi rajoitettava hyväksyttäviin 
vastapuoliin. Tämä olisi edellytettävä 
EAMV:n rekisteröintiä ja valvontaa 
kyseisessä kolmannessa maassa. EAMV:n 
ja kolmannen maan toimivaltaisten 
viranomaisten välillä olisi oltava 
asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.

Or. en
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Perustelu

The Commission’s proposal covers provisions for investment firms offering services to retail 
clients and eligible counterparties but does not cover professional clients. It is the intention of 
the Commission to ensure the highest level of investor protection for both retail and 
professional clients. Therefore there must be a explicit inclusion of professional clients in the 
text and the same provisions of branch requirements and authorisation must apply to both 
retail and professional clients. The purpose of this inclusion is to avoid legal loopholes in the 
text and to ensure that ‘professional investors’ are not treated as ‘eligible counterparties’.

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

Tarkistus 187
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Yksityisasiakkaille tarjottavien 
palvelujen edellytyksenä olisi aina oltava
sivuliikkeen perustaminen unioniin.
Sivuliikkeen perustamisen olisi oltava 
toimiluvan varaista ja valvonnan alaista 
unionissa. Kyseisen toimivaltaisen 
viranomaisen ja kolmannen maan 
toimivaltaisen viranomaisen välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.
Palvelujen tarjoaminen ilman sivuliikettä
olisi rajoitettava hyväksyttäviin 
vastapuoliin. Tämä olisi edellytettävä 
EAMV:n rekisteröintiä ja valvontaa 
kyseisessä kolmannessa maassa. EAMV:n 
ja kolmannen maan toimivaltaisten 
viranomaisten välillä olisi oltava 
asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.

(35) Kolmannen maan yritysten, jotka 
perustavat sivuliikkeitä koskevan unionin 
yhteisen sääntelykehyksen mukaisesti 
sivuliikkeen unioniin, olisi voitava tarjota
yksityisasiakkaille palveluja ja toimintaa 
kaikkialla unionissa sivuliikkeen
välityksellä, mutta tämä ei saisi estää 
yksityisasiakkaita käyttämästä kolmannen 
maan yrityksen palveluja, jotka tarjotaan 
asiakkaan omasta yksinomaisesta 
aloitteesta, tai muuten käyttämästä 
unionin ulkopuolelta tarjottavia palveluja 
(tai kansallisen järjestelmän mukaisesti).
Sivuliikkeen perustamisen olisi oltava 
toimiluvan varaista ja valvonnan alaista 
unionissa. Kyseisen toimivaltaisen 
viranomaisen ja kolmannen maan 
toimivaltaisen viranomaisen välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.
Kun sivuliike on saanut toimiluvan, sen
olisi oltava valvonnan alainen siinä 
jäsenvaltiossa, johon se on perustettu.
Kolmannen maan yrityksen olisi voitava 
tarjota palveluja myös muissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneen ja 
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valvotun sivuliikkeen välityksellä 
edellyttäen, että noudatetaan 
ilmoitusmenettelyä.

Or. en

Perustelu

Monia sijoituspalveluja ja -toimia tarjotaan osana yrityksen ja asiakkaan jatkuvaa suhdetta.
EU:n sijoittajien ja vastapuolien pääsyä kolmannen maan yritysten tarjoamiin palveluihin 
rajoitettaisiin kohtuuttomasti, mikäli kolmannen maan yrityksiä estettäisiin esimerkiksi 
tarjoamasta tietoja ja tutkimusta nykyisille asiakkailleen.

Tarkistus 188
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Yksityisasiakkaille tarjottavien 
palvelujen edellytyksenä olisi aina oltava 
sivuliikkeen perustaminen unioniin.
Sivuliikkeen perustamisen olisi oltava 
toimiluvan varaista ja valvonnan alaista 
unionissa. Kyseisen toimivaltaisen 
viranomaisen ja kolmannen maan 
toimivaltaisen viranomaisen välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.
Palvelujen tarjoaminen ilman sivuliikettä 
olisi rajoitettava hyväksyttäviin 
vastapuoliin. Tämä olisi edellytettävä 
EAMV:n rekisteröintiä ja valvontaa 
kyseisessä kolmannessa maassa. EAMV:n 
ja kolmannen maan toimivaltaisten 
viranomaisten välillä olisi oltava 
asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.

(35) Yksityisasiakkaille tarjottavien 
palvelujen edellytyksenä olisi aina oltava 
sivuliikkeen perustaminen unioniin.
Sivuliikkeen perustamisen olisi oltava 
toimiluvan varaista ja valvonnan alaista 
unionissa. Kyseisen toimivaltaisen 
viranomaisen ja kolmannen maan 
toimivaltaisen viranomaisen välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.
Palvelujen tarjoaminen ilman sivuliikettä 
olisi rajoitettava hyväksyttäviin 
vastapuoliin ja ammattimaisiin 
asiakkaisiin. Tämä olisi edellytettävä 
EAMV:n rekisteröintiä ja valvontaa 
kyseisessä kolmannessa maassa. EAMV:n 
ja kolmannen maan toimivaltaisten 
viranomaisten välillä olisi oltava 
asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.

Or. en

Tarkistus 189
Pascal Canfin
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Yksityisasiakkaille tarjottavien 
palvelujen edellytyksenä olisi aina oltava 
sivuliikkeen perustaminen unioniin.
Sivuliikkeen perustamisen olisi oltava 
toimiluvan varaista ja valvonnan alaista 
unionissa. Kyseisen toimivaltaisen 
viranomaisen ja kolmannen maan 
toimivaltaisen viranomaisen välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.
Palvelujen tarjoaminen ilman sivuliikettä 
olisi rajoitettava hyväksyttäviin 
vastapuoliin. Tämä olisi edellytettävä 
EAMV:n rekisteröintiä ja valvontaa 
kyseisessä kolmannessa maassa. EAMV:n 
ja kolmannen maan toimivaltaisten 
viranomaisten välillä olisi oltava 
asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.

(35) Yksityisasiakkaille tarjottavien 
palvelujen edellytyksenä olisi aina oltava 
tytäryrityksen perustaminen unioniin.
Sivuliikkeen perustamisen olisi oltava 
toimiluvan varaista ja valvonnan alaista 
unionissa. Kyseisen toimivaltaisen 
viranomaisen ja kolmannen maan 
toimivaltaisen viranomaisen välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.
Palvelujen tarjoaminen ilman sivuliikettä 
olisi rajoitettava hyväksyttäviin 
vastapuoliin. Tämä olisi edellytettävä 
EAMV:n rekisteröintiä ja valvontaa 
kyseisessä kolmannessa maassa. EAMV:n 
ja kolmannen maan toimivaltaisten 
viranomaisten välillä olisi oltava 
asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.

Or. en

Tarkistus 190
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Tämän asetuksen säännökset, joita 
sovelletaan kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin, eivät saisi 
vaikuttaa unioniin sijoittautuneiden 
henkilöiden mahdollisuuteen saada 
sijoituspalveluja kolmannen maan 
yritykseltä omasta yksinomaisesta 
aloitteestaan. Kun kolmannen maan yritys 
tarjoaa palveluja unioniin sijoittautuneelle 
henkilölle tämän omasta yksinomaisesta 

(36) Tämän asetuksen säännökset, joita 
sovelletaan kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin tai 
harjoittamaan toimintaan, eivät saisi 
vaikuttaa unioniin sijoittautuneiden 
henkilöiden mahdollisuuteen saada 
sijoituspalveluja tai sijoitustoimintaa
kolmannen maan yritykseltä omasta
yksinomaisesta aloitteestaan, eikä tämän 
direktiivin mukaisesti toimiluvan saaneen 



PE489.472v01-00 98/195 AM\901839FI.doc

FI

aloitteesta, palveluja ei saisi katsoa unionin 
alueella tarjotuiksi. Jos kolmannen maan 
yritys hakee asiakkaita tai potentiaalisia 
asiakkaita unionissa tai mainostaa 
sijoituspalveluja tai -toimintaa yhdessä 
oheispalvelujen kanssa unionissa, tätä ei 
pitäisi katsoa palveluksi, joka tarjotaan 
asiakkaan omasta yksinomaisesta 
aloitteesta.

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

Or. en

Perustelu

Monia sijoituspalveluja ja -toimia tarjotaan osana yrityksen ja asiakkaan jatkuvaa suhdetta.
EU:n sijoittajien ja vastapuolien pääsyä kolmannen maan yritysten tarjoamiin palveluihin 
rajoitettaisiin kohtuuttomasti, mikäli kolmannen maan yrityksiä estettäisiin esimerkiksi 
tarjoamasta tietoja ja tutkimusta nykyisille asiakkailleen.

Tarkistus 191
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

tarjotaan asiakkaan omasta yksinomaisesta 
aloitteesta.

Or. en

Tarkistus 192
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(36) Kolmannen maan yritykseltä ei saisi 
edellyttää EU:n toimilupaa tai 
rekisteröintiä, jos se tarjoaa palveluja
EU:n asiakkaan omasta aloitteesta, jos se 
tarjoaa palveluja ainoastaan 
rahoitusmarkkinadirektiivin mukaisen 
toimiluvan saaneille yrityksille, tai jos 
palveluja tarjotaan yksinomaan EU:n 
ulkopuolella.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös on välttämätön sen varmistamiseksi, että EU:n yritykset voivat päästä 
kolmansien maiden markkinoille, sillä tietyt maat eivät koskaan saavuta EU:n 
vastaavuustasoja ja kuitenkin tiettyjen toimien toteuttaminen edellyttää paikallisten 
toimijoiden käyttämistä.

Tarkistus 193
Pascal Canfin
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Päästöoikeuksien (EUA) 
jälkimarkkinoiden spot-kaupassa on 
esiintynyt vilpillisiä menettelyjä, jotka 
voivat heikentää luottamusta direktiivillä 
2003/87/EY luotuihin 
päästökauppajärjestelmiin, ja parhaillaan 
toteutetaan toimenpiteitä, joilla pyritään 
lujittamaan EU:n 
päästökauppaoikeusrekisterijärjestelmää ja 
edellytyksiä, jotka on asetettu tilin 
avaamiselle EU:n päästöoikeuksilla 
käytävää kauppaa varten. Kyseisten 
markkinoiden eheyden tukemiseksi ja 
tehokkaan toiminnan takaamiseksi, 
mukaan lukien kaupankäyntitoiminnan 
kattava valvonta, on aiheellista täydentää 
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti 
toteutettavia toimenpiteitä sisällyttämällä 
päästöoikeudet kaikilta osin kyseisen 
direktiivin ja sisäpiirikaupoista ja 
markkinoiden manipuloinnista 
(markkinoiden väärinkäyttö) 
28 päivänä tammikuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/6/EY soveltamisalaan 
luokittelemalla ne rahoitusvälineiksi.

(37) Päästöoikeuksien (EUA) 
jälkimarkkinoiden spot-kaupassa on 
esiintynyt vilpillisiä menettelyjä, jotka 
voivat heikentää luottamusta direktiivillä 
2003/87/EY luotuihin 
päästökauppajärjestelmiin, ja parhaillaan 
toteutetaan toimenpiteitä, joilla pyritään 
lujittamaan EU:n 
päästökauppaoikeusrekisterijärjestelmää ja 
edellytyksiä, jotka on asetettu tilin 
avaamiselle EU:n päästöoikeuksilla 
käytävää kauppaa varten. Kyseisten 
markkinoiden eheyden tukemiseksi ja 
tehokkaan toiminnan takaamiseksi, 
mukaan lukien kaupankäyntitoiminnan 
kattava valvonta, on aiheellista täydentää 
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti 
toteutettavia toimenpiteitä sisällyttämällä 
päästöoikeudet kaikilta osin kyseisen 
direktiivin ja sisäpiirikaupoista ja 
markkinoiden manipuloinnista 
(markkinoiden väärinkäyttö) 
28 päivänä tammikuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/6/EY soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 194
Sławomir Witold Nitras

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 

(38) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
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annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti.
Delegoituja säädöksiä olisi hyväksyttävä 
erityisesti määritelmiä koskevista 
yksityiskohdista, kaupan avoimuutta 
koskevien vaatimusten täsmällisistä 
ominaisuuksista, kauppaa edeltävistä 
avoimuusvaatimuksista myönnettävien 
vapautusten yksityiskohtaisista 
edellytyksistä, kaupan jälkeistä viivästettyä 
julkistamista koskevista järjestelyistä, 
perusteista, joiden mukaan kauppaa 
edeltäviä avoimuusvelvollisuuksia 
sovelletaan kauppojen sisäisiin toteuttajiin, 
markkinatietojen saatavuuteen liittyvistä 
kustannuksiin liittyvistä 
erityissäännöksistä, perusteista, joiden 
mukaan kauppapaikat ja keskusvastapuolet 
myöntävät tai epäävät toistensa pääsyn, 
sekä niiden edellytysten tarkemmasta 
määrityksestä, joiden täyttyessä 
sijoittajansuojaan, finanssimarkkinoiden 
asianmukaiseen toimintaan ja eheyteen tai 
unionin koko finanssijärjestelmän tai sen 
osan vakauteen kohdistuvat uhat 
edellyttävät EAMV:n toimia.

annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti.
Delegoituja säädöksiä olisi hyväksyttävä 
erityisesti määritelmiä koskevista 
yksityiskohdista, kaupan avoimuutta 
koskevien vaatimusten täsmällisistä 
ominaisuuksista, kauppaa edeltävistä 
avoimuusvaatimuksista myönnettävien 
vapautusten yksityiskohtaisista 
edellytyksistä, kaupan jälkeistä viivästettyä 
julkistamista koskevista järjestelyistä, 
perusteista, joiden mukaan kauppaa 
edeltäviä avoimuusvelvollisuuksia 
sovelletaan kauppojen sisäisiin toteuttajiin, 
markkinatietojen saatavuuteen liittyvistä 
kustannuksiin liittyvistä 
erityissäännöksistä, perusteista, joiden 
mukaan kauppapaikat ja keskusvastapuolet 
myöntävät tai epäävät toistensa pääsyn, 
sekä niiden edellytysten tarkemmasta 
määrityksestä, joiden täyttyessä 
sijoittajansuojaan, finanssimarkkinoiden 
asianmukaiseen toimintaan ja eheyteen tai 
unionin koko finanssijärjestelmän tai sen 
osan vakauteen kohdistuvat uhat 
edellyttävät EAMV:n toimia. Delegoidut 
säädökset ovat luonteeltaan teknisiä ja 
EAMV:tä olisi kuultava ennen niiden 
antamista.

Or. pl

Tarkistus 195
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 a) Rahoitusmarkkinoiden 
sääntelypakettia (mukaan lukien tämän 
asetuksen lisäksi rahoitusvälineiden 
markkinoista ja direktiivin 2004/39/EY 
kumoamisesta annettu direktiivi ja
sisäpiirikaupoista ja markkinoiden 
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manipuloinnista annettu asetus) 
koskevissa komission raporteissa kahden 
vuoden kuluttua soveltamisen alkamisesta 
on tärkeä tarkastella pakettia 
kokonaisuutena ja komissio voi esittää 
aiheellisia ehdotuksia, mukaan lukien
ehdotukset, joiden mukaisesti kaikista 
osto- ja myyntitarjouksista ja liiketoimista 
on ilmoitettava reaaliaikaisesti 
toimivaltaisten viranomaisten sijaan 
EAMV:n nimittämälle järjestelmälle, 
jonka välityksellä toimivaltaiset 
viranomaiset voivat saada kaikki 
tarvitsemansa tiedot ja joka voisi toimia 
yhtenäisten konsolidoitujen 
kaupankäyntitietojen yksikkönä sekä 
keskitettynä yhteistyöjärjestelmänä, jonka 
kautta voidaan havaita eri markkinoilla ja 
eri maissa harjoitettu markkinoiden 
väärinkäyttö.

Or. fi

Tarkistus 196
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan 
sijoituspalveluyrityksiin, luottolaitoksiin,
jotka ovat saaneet toimiluvan direktiivin 
[uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] 
mukaisesti siltä osin kuin ne tarjoavat yhtä 
tai useampaa sijoituspalvelua ja/tai 
harjoittavat sijoitustoimintaa, ja 
säänneltyihin markkinoihin.

2. Tätä asetusta sovelletaan 
sijoituspalveluyrityksiin, jotka ovat saaneet 
toimiluvan direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] mukaisesti ja 
luottolaitoksiin, jotka ovat saaneet 
toimiluvan direktiivin 2006/48/EY 
mukaisesti siltä osin kuin ne tarjoavat yhtä 
tai useampaa sijoituspalvelua ja/tai 
harjoittavat sijoitustoimintaa, ja 
säänneltyihin markkinoihin.

Or. en
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Perustelu

Luottolaitosten toimiluvista ei säädetä uudessa rahoitusmarkkinadirektiivissä. Ks. uuden 
rahoitusmarkkinadirektiivin 1 artiklan 2 kohta.

Tarkistus 197
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän asetuksen V osastoa sovelletaan 
myös kaikkiin [2 artiklan 6 alakohdan 
määritelmän mukaisiin] finanssialan 
vastapuoliin ja kaikkiin finanssialan 
ulkopuolisiin vastapuoliin, jotka kuuluvat 
asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) [5 artiklan 1 
kohdan b alakohdan] soveltamisalaan.

3. Tämän asetuksen V osastoa sovelletaan 
myös kaikkiin [2 artiklan 6 alakohdan 
määritelmän mukaisiin] finanssialan 
vastapuoliin ja kaikkiin finanssialan 
ulkopuolisiin vastapuoliin, jotka kuuluvat 
asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) [10 artiklan 1 
kohdan b alakohdan] soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 198
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tämän asetuksen VIII osastoa 
sovelletaan kaikkiin kolmannen maiden 
yrityksiin, jotka tarjoavat sijoituspalveluja 
ja -toimintaa jäsenvaltiossa muulla tavoin 
kuin kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevan 
sivuliikkeen välityksellä.

Or. en
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Perustelu

VIII osaston säännöksiä sovelletaan ainoastaan kolmannen maan yrityksiin. Nämä eivät ole 
sijoituspalveluyrityksiä tai luottolaitoksia, joille myönnetään toimiluvat uuden 
rahoitusmarkkinadirektiivin mukaisesti.

Tarkistus 199
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tämän asetuksen VII osastoa 
sovelletaan myös kaikkiin direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 2 artiklan 
määritelmän mukaisiin finanssialan 
vastapuoliin.

Or. en

Perustelu

Rahoitusmarkkinadirektiivin/markkinarakenneasetuksen alaisiin finanssialan laitoksiin ei 
tulisi soveltaa yleisiä poikkeuksia ja olisi vahvistettava vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat 
kaikkia. VII osaston soveltaminen antaa EAMV:lle mahdollisuuden ryhtyä toimiin tietyin 
edellytyksin.

Tarkistus 200
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Asetuksen 19 ja 20 artiklassa 
tarkoitetut kaupan jälkeisiä liiketoimia 
koskevien tietojen julkistamista koskeva 
velvollisuus ja 23 artiklassa tarkoitettu 
velvollisuus antaa liiketoimia koskevat 
tiedot eivät koske liiketoimia, joissa 
EKPJ:n keskuspankki on vastapuolena.
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Or. en

Perustelu

Keskuspankkien liiketoimia koskevien tietojen julkistaminen osana niiden sääntömääräisiä 
tavoitteita ja tehtäviä ei lisäisi markkinoiden avoimuutta, mutta näiden toimien tehokkuus, 
erityisesti rahapolitiikan tai valuuttamarkkinoiden toimien alalla, ja näin ollen 
keskuspankkien mahdollisuudet hoitaa näitä tehtäviä, jotka edellyttävät oikea-aikaisuutta ja 
luottamuksellisuutta, voisi vakavasti häiriintyä, mikäli näitä liiketoimia koskevat tiedot 
julkistettaisiin joko reaaliaikaisesti tai viiveellä.

Tarkistus 201
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat soveltaa 7, 9, 17 ja 
20 artiklan soveltamista koskevaa 
poikkeusta rahoitusvälineisiin, jotka ovat 
kotimaan valuutan määräisiä, joka ei ole 
merkittävän kaupankäyntivaluutan 
määräinen. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava EAMV:lle, jos ne aikovat 
käyttää tätä poikkeusta.

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla avoimuutta ja kaupan sisäisiä toteuttajia koskevilla vaatimuksilla voi olla 
erittäin kielteisiä vaikutuksia likviditeettiin pienillä muun kuin oman pääoman ehtoisilla 
markkinoilla, joilla välineet ovat sellaisen valuutan määräisiä, joka ei ole merkittävä 
kaupankäyntivaluutta, mikä johtaa hallitusten ja muiden liikkeeseenlaskijoiden suuriin 
kustannuksiin. Jäsenvaltioiden on voitava myöntää poikkeuksia 7, 9, 17 ja 20 artiklan 
soveltamiseen vastaavalla tavalla kuin direktiivin 200/11/EY 113 artiklan c kohdan 4 
alakohdassa, jotta taataan uusien/olemassa olevien markkinoiden moitteeton toiminta pienten 
valuuttojen alueilla.

Tarkistus 202
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. VIII osaston säännöksiä sovelletaan 
ainoastaan kolmannen maan yrityksiin.
Nämä eivät ole sijoituspalveluyrityksiä tai 
luottolaitoksia, joille myönnetään 
toimiluvat direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] mukaisesti.

Or. en

Perustelu

VIII osaston säännöksiä ei sovelleta tapauksiin, joissa kolmannen maan yritykselle koituu 
etua näistä oikeuksista.

Tarkistus 203
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Velvollisuus käydä kauppaa 

rahoitusmarkkinadirektiivillä 
tunnustetuilla markkinoilla

1. Yksityisasiakkaat ja ammattimaiset 
asiakkaat toteuttavat liiketoimia 
rahoitusvälineillä, jotka vastaavat 
kooltaan tavanomaista markkinakokoa
(a) säännellyillä markkinoilla;
(b) monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä.
Kun rahoitusväline ei ole saatavilla 
säännellyillä markkinoilla tai 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä, 
ammattimaiset asiakkaat ja 
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yksityisasiakkaat voivat toteuttaa 
liiketoimia säänneltyjen markkinoiden tai 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella.
2. Sanotun rajoittamatta 24 artiklassa 
tarkoitettuja vaatimuksia, hyväksyttävät 
vastapuolet toteuttavat liiketoimia 
rahoitusvälineillä
(c) säännellyillä markkinoilla;
(d) monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä;
(e) organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä;
(f) kauppojen sisäisten toteuttajien 
välityksellä;
(g) OTC-kaupankäyntinä.
Hyväksyttävät vastapuolet voivat toteuttaa 
OTC-liiketoimia ainoastaan silloin, kun 
liiketoimien tunnusmerkkeinä on, että ne 
ovat epäsäännöllisiä ad hoc -toimia ja että 
ne toteutetaan tukkukaupan vastapuolten 
kanssa ja ovat osa liikesuhdetta, jota 
puolestaan luonnehtivat tavanomaista 
markkinakokoa suuremmat kaupat ja se, 
että kaupat toteutetaan niiden 
järjestelyjen ulkopuolella, joita kyseinen 
yritys yleensä käyttää liiketoiminnassaan 
kauppojen sisäisenä toteuttajana.

Or. en

Tarkistus 204
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

Komission teksti Tarkistus

(2 a) 'monenkeskisellä järjestelmällä' 
järjestelmää, joka kokoaa yhteen 
rahoitusvälineitä koskevat osto- ja myynti-
intressit tai helpottaa niiden yhteen 
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kokoamista ja jossa ylläpitäjä ei ota 
pääomariskiä, riippumatta tuloksena 
olevien liiketoimien yhteydessä 
toteutettujen toimeksiantojen 
tosiasiallisesta määrästä;

Or. en

Perustelu

The definition of ‘multilateral trading’ should clarify that the main characteristic of 
multilateral trading is the fact that the broker (or market operator) operating the platform is 
not taking on any risks - that is, it is not buying or selling on its own account. If the broker 
were to be taking on capital risks, it would be subject to Systematic Internalisation rules (or 
be considered as doing OTC, if it qualifies for the criteria), which are much more flexible 
than multilateral trading rules. The reference to ‘irrespective of the actual number of orders 
that are executed in the resulting transactions’ is also a necessary classification because in 
the past there has been uncertainty about whether a system that crosses two orders is 
multilateral (it should be clarified that it is).

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

Tarkistus 205
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) 'kahdenvälisellä järjestelmällä' 
järjestelmää, joka kokoaa yhteen 
rahoitusvälineitä koskevat osto- ja myynti-
intressit tai helpottaa niiden yhteen 
kokoamista ja jossa 
sijoituspalveluyritysten ylläpitäjä ottaa 
pääomariskin; 

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää selventää monenkeskisen ja kahdenvälisen kaupankäynnin välinen ero.
Jos ero ei ole selvä, tosiasiassa monenkeskiset kauppapaikat voivat väittää olevansa 
kahdenvälisiä (joihin kohdistetaan vähemmän vaatimuksia). Näin ollen sen lisäksi, että 
markkinarakenneasetuksessa määritellään monenkeskinen kaupankäynti, olisi määriteltävä 
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myös kahdenvälinen kaupankäynti. Tämä olisi tehtävä tavalla, jolla selvennetään, että 
kahdenvälisen kaupankäynnin tärkein ominaispiirre on, että välittäjä ottaa pääomariskin.

Tarkistus 206
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) 'kauppojen sisäisellä toteuttajalla' 
sijoituspalveluyritystä, joka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti käy kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen 
markkinoiden taikka monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai 
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella;

(3) 'kauppojen sisäisellä toteuttajalla' 
sijoituspalveluyritystä, joka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti harjoittaa kahdenvälistä
kauppaa;

Or. en

Perustelu

It is essential to clarify the existing venue classification so as to close the existing loopholes 
that have allowed certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either 
as a SI or an MTF. Hence it introduces a clearer definition of Systematic Internalisation that 
uses the new and explicit definition of bilateral trading. Hence, Systematic Internalisation is a 
kind of bilateral trading that is done an organised, frequent and systematic basis. The 
reference to own account dealing is deleted because this aspect is already included in the 
bilateral trading definition on which this is based.

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

Tarkistus 207
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) 'kauppojen sisäisellä toteuttajalla' (3) 'kauppojen sisäisellä toteuttajalla' 
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sijoituspalveluyritystä, joka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti käy kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen 
markkinoiden taikka monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai 
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella;

sijoituspalveluyritystä, joka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti harjoittaa kahdenvälistä
kauppaa;

Or. en

Tarkistus 208
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) 'kauppojen sisäisellä toteuttajalla' 
sijoituspalveluyritystä, joka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti käy kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden 
taikka monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella;

(3) 'kauppojen sisäisellä toteuttajalla' 
sijoituspalveluyritystä, joka 
suunnitelmallisesti, säännöllisesti ja 
järjestelmällisesti käy kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden 
taikka monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 209
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) 'kauppojen sisäisellä toteuttajalla' 
sijoituspalveluyritystä, joka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti käy kauppaa omaan 

(3) 'kauppojen sisäisellä toteuttajalla' 
sijoituspalveluyritystä, joka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti harjoittaa kahdenvälistä
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lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen 
markkinoiden taikka monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai 
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella;

kauppaa;

Or. en

Tarkistus 210
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) 'kauppojen sisäisellä toteuttajalla' 
sijoituspalveluyritystä, joka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti käy kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden 
taikka monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella;

(3) 'kauppojen sisäisellä toteuttajalla' 
sijoituspalveluyritystä, joka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti käy kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden 
taikka monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella ja 
jonka toiminta täyttää seuraavat 
arviointiperusteet:
(a) toiminnalla on yritykselle keskeinen 
kaupallinen merkitys ja sitä harjoitetaan 
ehdottomien sääntöjen ja menettelyjen 
mukaisesti; EAMV määrittelee 
kaupallisen merkityksen keskeisyyden 
arvioinnissa käytettävät laadulliset ja 
määrälliset perusteet;
(b) toiminnan harjoittamista varten 
yrityksessä on nimetyt yrityksen 
henkilökunnan edustajat tai 
automatisoitu tekninen järjestelmä 
riippumatta siitä, käytetäänkö kyseisiä 
henkilöitä tai järjestelmää yksinomaan 
kyseisessä toiminnassa;
(c) toiminta on asiakkaiden saatavilla 
säännöllisesti tai jatkuvasti.
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Or. en

Tarkistus 211
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) 'säännellyllä markkinalla' markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämää ja/tai hallinnoimaa 
monenkeskistä järjestelmää, joka 
kyseisessä järjestelmässä ja järjestelmän 
ehdottomien sääntöjen mukaisesti kokoaa 
yhteen rahoitusvälineitä koskevat useiden 
kolmansien osapuolten osto- ja myynti-
intressit tai helpottaa niiden yhteen 
kokoamista siten, että tuloksena on 
sopimus kaupankäynnin kohteeksi näiden 
markkinoiden sääntöjen ja/tai järjestelmien 
mukaisesti otetuista rahoitusvälineistä, ja 
jolla on toimilupa ja joka toimii 
säännöllisesti ja direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] III osaston 
säännösten mukaisesti;

(5) 'säännellyllä markkinalla' markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämää ja/tai hallinnoimaa 
monenkeskistä järjestelmää, joka 
kyseisessä järjestelmässä kokoaa yhteen 
rahoitusvälineitä koskevat useiden 
kolmansien osapuolten osto- ja myynti-
intressit tai helpottaa niiden yhteen 
kokoamista siten, että tuloksena on 
sopimus kaupankäynnin kohteeksi näiden 
markkinoiden sääntöjen ja/tai järjestelmien 
mukaisesti otetuista rahoitusvälineistä, ja 
jolla on toimilupa ja joka toimii 
säännöllisesti ja direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] III osaston 
säännösten mukaisesti;

Or. en

Perustelu

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 212
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) 'säännellyllä markkinalla' markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämää ja/tai hallinnoimaa 
monenkeskistä järjestelmää, joka 
kyseisessä järjestelmässä ja järjestelmän 
ehdottomien sääntöjen mukaisesti kokoaa 
yhteen rahoitusvälineitä koskevat useiden 
kolmansien osapuolten osto- ja myynti-
intressit tai helpottaa niiden yhteen 
kokoamista siten, että tuloksena on 
sopimus kaupankäynnin kohteeksi näiden 
markkinoiden sääntöjen ja/tai järjestelmien 
mukaisesti otetuista rahoitusvälineistä, ja 
jolla on toimilupa ja joka toimii 
säännöllisesti ja direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] III osaston 
säännösten mukaisesti;

(5) 'säännellyllä markkinalla' markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämää ja/tai hallinnoimaa 
monenkeskistä järjestelmää, joka 
kyseisessä järjestelmässä kokoaa yhteen 
rahoitusvälineitä koskevat useiden 
kolmansien osapuolten osto- ja myynti-
intressit tai helpottaa niiden yhteen 
kokoamista siten, että tuloksena on 
sopimus kaupankäynnin kohteeksi näiden 
markkinoiden sääntöjen ja/tai järjestelmien 
mukaisesti otetuista rahoitusvälineistä, ja 
jolla on toimilupa ja joka toimii 
säännöllisesti ja direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] III osaston 
säännösten mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa poistetaan "ehdottomuutta" koskeva vaatimus säänneltyjen 
markkinoiden määritelmästä, jotta eliminoidaan broker crossing -verkostojen säännön 
kiertämisessä käyttämä porsaanreikä.  Ehdottomien sääntöjen mukaista toteuttamista koskeva 
velvoite olisi poistettava joko säänneltyjen markkinoiden tai monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien määritelmästä, jotta toiminta erotetaan selkeästi kyseiseen 
toimintaan sovellettavasta järjestelmästä.

Tarkistus 213
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(5) 'säännellyllä markkinalla' markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämää ja/tai hallinnoimaa 
monenkeskistä järjestelmää, joka 
kyseisessä järjestelmässä ja järjestelmän 
ehdottomien sääntöjen mukaisesti kokoaa 
yhteen rahoitusvälineitä koskevat useiden 
kolmansien osapuolten osto- ja myynti-
intressit tai helpottaa niiden yhteen 
kokoamista siten, että tuloksena on 
sopimus kaupankäynnin kohteeksi näiden 
markkinoiden sääntöjen ja/tai järjestelmien 
mukaisesti otetuista rahoitusvälineistä, ja 
jolla on toimilupa ja joka toimii 
säännöllisesti ja direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] III osaston 
säännösten mukaisesti;

(5) 'säännellyllä markkinalla' markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämää ja/tai hallinnoimaa 
monenkeskistä järjestelmää, joka 
kyseisessä järjestelmässä kokoaa yhteen 
rahoitusvälineitä koskevat useiden 
kolmansien osapuolten osto- ja myynti-
intressit tai helpottaa niiden yhteen 
kokoamista siten, että tuloksena on 
sopimus kaupankäynnin kohteeksi näiden 
markkinoiden sääntöjen ja/tai järjestelmien 
mukaisesti otetuista rahoitusvälineistä, ja 
jolla on toimilupa ja joka toimii 
säännöllisesti ja direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] III osaston 
säännösten mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tasapuolisissa ja asianmukaisissa monenkeskisissä kauppapaikoissa osapuolten 
toimeksiannot on toteutettava ehdottomien sääntöjen pohjalta.  Tämän olisi kuitenkin oltava 
pikemminkin vaatimus kuin säänneltyjen markkinoiden ominaispiirre.

Tarkistus 214
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) 'säännellyllä markkinalla' markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämää ja/tai hallinnoimaa 
monenkeskistä järjestelmää, joka 
kyseisessä järjestelmässä ja järjestelmän 
ehdottomien sääntöjen mukaisesti kokoaa 
yhteen rahoitusvälineitä koskevat useiden 
kolmansien osapuolten osto- ja myynti-
intressit tai helpottaa niiden yhteen 
kokoamista siten, että tuloksena on 

(5) 'säännellyllä markkinalla' markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämää ja/tai hallinnoimaa 
monenkeskistä järjestelmää, joka kokoaa 
yhteen vähintään neljä erillistä ja 
riippumatonta osapuolta, jossa yksikään 
osapuoli ei käsittele enempää kuin 30 
prosenttia toimeksiannoista tai 
liiketoimista ja joka kyseisessä 
järjestelmässä ja järjestelmän ehdottomien 
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sopimus kaupankäynnin kohteeksi näiden 
markkinoiden sääntöjen ja/tai järjestelmien 
mukaisesti otetuista rahoitusvälineistä, ja 
jolla on toimilupa ja joka toimii 
säännöllisesti ja direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] III osaston 
säännösten mukaisesti;

sääntöjen mukaisesti kokoaa yhteen 
rahoitusvälineitä koskevat useiden 
kolmansien osapuolten osto- ja myynti-
intressit tai helpottaa niiden yhteen 
kokoamista siten, että tuloksena on 
sopimus kaupankäynnin kohteeksi näiden 
markkinoiden sääntöjen ja/tai järjestelmien 
mukaisesti otetuista rahoitusvälineistä, ja 
jolla on toimilupa ja joka toimii 
säännöllisesti ja direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] III osaston 
säännösten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 215
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) 'monenkeskisellä järjestelmällä' 
järjestelmää, joka kokoaa yhteen 
rahoitusvälineitä koskevat osto- ja myynti-
intressit ja jonka ylläpitäjä pysyy 
puolueettomana riippumatta tuloksena 
olevien liiketoimien yhteydessä 
toteutettujen toimeksiantojen 
tosiasiallisesta määrästä;

Or. en

Perustelu

Määritelmä lisätään monenkeskisen ja kahdenvälisen kaupankäynnin välisen eron 
selventämiseksi.

Tarkistus 216
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 b) 'kahdenvälisellä järjestelmällä' 
järjestelmää, joka helpottaa 
rahoitusvälineitä koskevia osto- ja myynti-
intressejä ja jossa sijoituspalveluyritysten 
ylläpitäjä ottaa oman pääomariskin; 

Or. en

Perustelu

Määritelmä lisätään monenkeskisen ja kahdenvälisen kaupankäynnin välisen eron 
selventämiseksi.

Tarkistus 217
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) 'monenkeskisellä 
kaupankäyntijärjestelmällä' 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämää monenkeskistä 
järjestelmää, joka kyseisessä järjestelmässä
ja ehdottomien sääntöjen mukaisesti
kokoaa yhteen rahoitusvälineitä koskevat 
useiden kolmansien osapuolten osto- ja 
myynti-intressit siten, että tuloksena on 
sopimus direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] II osaston 
säännösten mukaisesti;

(6) 'monenkeskisellä 
kaupankäyntijärjestelmällä' 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämää monenkeskistä 
järjestelmää, joka kyseisessä järjestelmässä 
kokoaa yhteen rahoitusvälineitä koskevat 
useiden kolmansien osapuolten osto- ja 
myynti-intressit siten, että tuloksena on 
sopimus direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] II osaston 
säännösten mukaisesti;

Or. en

Perustelu

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
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discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

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

Tarkistus 218
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) 'monenkeskisellä 
kaupankäyntijärjestelmällä' 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämää monenkeskistä 
järjestelmää, joka kyseisessä järjestelmässä
ja ehdottomien sääntöjen mukaisesti
kokoaa yhteen rahoitusvälineitä koskevat 
useiden kolmansien osapuolten osto- ja 
myynti-intressit siten, että tuloksena on 
sopimus direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] II osaston 
säännösten mukaisesti;

(6) 'monenkeskisellä 
kaupankäyntijärjestelmällä' 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämää monenkeskistä 
järjestelmää, joka kyseisessä järjestelmässä 
kokoaa yhteen rahoitusvälineitä koskevat 
useiden kolmansien osapuolten osto- ja 
myynti-intressit siten, että tuloksena on 
sopimus direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] II osaston 
säännösten mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa poistetaan "ehdottomuutta" koskeva vaatimus säänneltyjen 
markkinoiden määritelmästä, jotta eliminoidaan broker crossing -verkostojen säännön 
kiertämisessä käyttämä porsaanreikä.  Ehdottomien sääntöjen mukaista toteuttamista koskeva 
velvoite olisi poistettava joko säänneltyjen markkinoiden tai monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien määritelmästä, jotta toiminta erotetaan selkeästi kyseiseen 
toimintaan sovellettavasta järjestelmästä.

Tarkistus 219
Sirpa Pietikäinen
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) 'monenkeskisellä 
kaupankäyntijärjestelmällä' 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämää monenkeskistä 
järjestelmää, joka kyseisessä järjestelmässä
ja ehdottomien sääntöjen mukaisesti
kokoaa yhteen rahoitusvälineitä koskevat 
useiden kolmansien osapuolten osto- ja 
myynti-intressit siten, että tuloksena on 
sopimus direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] II osaston 
säännösten mukaisesti;

(6) 'monenkeskisellä 
kaupankäyntijärjestelmällä' 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämää monenkeskistä 
järjestelmää, joka kyseisessä järjestelmässä 
kokoaa yhteen rahoitusvälineitä koskevat 
useiden kolmansien osapuolten osto- ja 
myynti-intressit siten, että tuloksena on 
sopimus direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] II osaston 
säännösten mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tasapuolisissa ja asianmukaisissa monenkeskisissä kauppapaikoissa osapuolten 
toimeksiannot on toteutettava ehdottomien sääntöjen pohjalta.  Tämän olisi kuitenkin oltava 
pikemminkin vaatimus kuin monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien ominaispiirre.

Tarkistus 220
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) 'monenkeskisellä 
kaupankäyntijärjestelmällä' 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämää monenkeskistä 
järjestelmää, joka kyseisessä järjestelmässä 
ja ehdottomien sääntöjen mukaisesti 
kokoaa yhteen rahoitusvälineitä koskevat 
useiden kolmansien osapuolten osto- ja 
myynti-intressit siten, että tuloksena on 
sopimus direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] II osaston 

(6) 'monenkeskisellä 
kaupankäyntijärjestelmällä' 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämää monenkeskistä 
järjestelmää, joka kokoaa yhteen 
vähintään neljä erillistä ja riippumatonta 
osapuolta, jossa yksikään osapuoli ei 
käsittele enempää kuin 30 prosenttia 
toimeksiannoista tai liiketoimista ja joka
kyseisessä järjestelmässä ja ehdottomien 
sääntöjen mukaisesti kokoaa yhteen 
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säännösten mukaisesti; rahoitusvälineitä koskevat useiden 
kolmansien osapuolten osto- ja myynti-
intressit siten, että tuloksena on sopimus 
direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] II osaston 
säännösten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 221
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) 'pörssin ulkopuolisella (OTC-) 
kaupankäynnillä' kahdenvälistä 
kaupankäyntiä, jota välittäjä toteuttaa 
hyväksyttävien vastapuolten kanssa 
kumulatiivisesti omaan lukuunsa 
kauppapaikan ulkopuolella tilapäiseltä, 
satunnaiselta ja epäsäännölliseltä 
pohjalta ja aina tavallista markkinakokoa 
suurempina kauppoina; 

Or. en

Perustelu

In light of the implementation problems encountered since 2007 related to the OTC definition, 
it is necessary to include in this new and improved definition both positive elements (i.e. what 
characteristics, cumulatively, a trade must have to be considered OTC) and negative elements 
(i.e. what characteristics do not allow a trade to be exempted from the OTC definition). For 
example, it is necessary to clarify that a broker will not be able to avoid the obligations of 
both MTFs and SIs by setting up its platform in a way that combines both multilateral and 
bilateral trading (i.e. client order flow mixed with broker’s own trading book). Moreover, the 
very existence of a platform should suffice to clarify that the trading in this way cannot be 
considered as ‘ad hoc’.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 222
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) 'pörssin ulkopuolisella (OTC-) 
kaupankäynnillä' kahdenvälistä 
kaupankäyntiä, jota välittäjä toteuttaa 
hyväksyttävien vastapuolten kanssa 
tilapäiseltä, satunnaiselta ja 
epäsäännölliseltä pohjalta 
kumulatiivisesti omaan lukuunsa 
kauppapaikan ulkopuolella ja aina 
tavallista markkinakokoa suurempina 
kauppoina. Kaupankäyntiä, joka tuo 
yhteen monenkeskisen ja kahdenvälisen 
kaupankäynnin, ei pitäisi katsoa OTC-
kaupankäynniksi vaan siinä olisi tehtävä 
jako monenkeskisen ja kahdenvälisen 
kaupankäyntikomponentin velvoitteisiin.  

Or. en

Perustelu

Täysimääräisen noudattamisen varmistamiseksi OTC-kaupankäynnin selkeä määritelmä olisi 
sisällytettävä rahoitusmarkkinadirektiivi II:n tekstin säädösosaan eikä johdanto-osaan.  OTC-
kaupankäynti on määriteltävä juuri siksi, että se muodostaa poikkeuksen 
rahoitusmarkkinoiden turvallisuuden ja eheyden takaavista säännöistä. Toisin kuin 
monenkeskinen kaupankäynti (eli toimeksiantojen täsmäytys) OTC-kaupankäynti on 
kahdenvälistä kaupankäyntiä. Se merkitsee poikkeusta kauppojen sisäisestä toteuttamisesta. 

Tarkistus 223
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) 'OTC-kaupankäynnillä (pörssin 
ulkopuolinen kauppa)' asiakkaiden 
toimeksiantojen kahdenvälistä 
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toteuttamista muuten kuin kauppojen
sisäisenä toteuttajana siten, että yritys käy 
kauppaa omaan lukuunsa tilapäisesti ja 
epäsäännöllisesti tukkukaupan 
vastapuolten kanssa tavanomaista 
markkinakokoa suurempina kauppoina; 

Or. en

Perustelu

Sijoittajansuojan vuoksi on tärkeää, että OTC-kaupankäynti määritellään asetuksessa 
selkeästi. Näin varmistetaan, että OTC-liiketoimiin sisällytetään vain ne liiketoimet, joita ei 
voida toteuttaa muissa kauppapaikoissa erityisesti markkinavaikutusten vuoksi.

Tarkistus 224
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) 'organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä' mitä tahansa 
järjestelmää, joka ei ole 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämä säännelty markkina 
tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä ja jossa useiden 
kolmansien osapuolten rahoitusvälineitä 
koskevat osto- ja myynti-intressit voivat 
olla keskenään vuorovaikutuksessa siten, 
että tuloksena on sopimus direktiivin 
[uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] II 
osaston säännösten mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien poistamista ehdotetaan, koska ne vaarantaisivat 
hinnanmuodostuksen, tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden.  Organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä voitaisiin tarjota harkinnanvaraista toteuttamista, mikä 
vaarantaisi markkinoiden avoimuuden ja sääntelyn laadun.  Vielä yhden kauppapaikkatyypin 
lisääminen pirstoisi entisestään Euroopan jo nyt hajanaisia markkinoita. Ehdotus myös 
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vaarantaisi hinnanmuodostuksen sekä kauppapaikkojen välisen terveen kilpailun. 

Tarkistus 225
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) 'organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä' mitä tahansa 
järjestelmää, joka ei ole 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämä säännelty markkina 
tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä ja jossa useiden 
kolmansien osapuolten rahoitusvälineitä 
koskevat osto- ja myynti-intressit voivat 
olla keskenään vuorovaikutuksessa siten, 
että tuloksena on sopimus direktiivin 
[uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] II 
osaston säännösten mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tärkein tekijä, joka erottaa ehdotetun uuden organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien luokan 
nykyisistä monenkeskeisistä kaupankäyntijärjestelmistä, on harkintavalta asiakkaiden 
toimeksiantojen toteuttamisessa, mikä uhkaa johtaa erityisesti tietämättömien sijoittajien 
vahingoksi koituviin väärinkäytöksiin.   Lisäksi organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
luokka pirstoisi markkinoita entisestään, mikä ei ole toivottavaa.

Tarkistus 226
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) 'organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä' mitä tahansa 
järjestelmää, joka ei ole 

(7) 'organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä' mitä tahansa 
järjestelmää, joka ei ole 
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sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämä säännelty markkina 
tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä ja jossa useiden 
kolmansien osapuolten rahoitusvälineitä 
koskevat osto- ja myynti-intressit voivat 
olla keskenään vuorovaikutuksessa siten, 
että tuloksena on sopimus direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] II osaston 
säännösten mukaisesti;

sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämä säännelty markkina 
tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä tai 
keskusvastapuoli ja jossa useiden 
kolmansien osapuolten rahoitusvälineitä 
koskevat osto- ja myynti-intressit voivat 
olla keskenään vuorovaikutuksessa siten, 
että tuloksena on sopimus direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] II osaston 
säännösten mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Lisätään selkeyden vuoksi, jotteivät keskusvastapuolet tule tahattomasti tähän sisällytetyiksi. 

Tarkistus 227
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) 'organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä' mitä tahansa 
järjestelmää, joka ei ole 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämä säännelty markkina 
tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä ja jossa useiden
kolmansien osapuolten rahoitusvälineitä 
koskevat osto- ja myynti-intressit voivat 
olla keskenään vuorovaikutuksessa siten, 
että tuloksena on sopimus direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] II osaston 
säännösten mukaisesti;

(7) 'organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä' mitä tahansa 
järjestelmää, joka ei ole 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämä säännelty markkina 
tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä ja jossa useiden
tukkukaupan vastapuolten vähemmän 
likvidejä rahoitusvälineitä, joita ei ole 
listattu monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
säännellyillä markkinoilla, koskevat osto-
ja myynti-intressit voivat olla keskenään 
vuorovaikutuksessa siten, että tuloksena on 
sopimus direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] II osaston 
säännösten mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 228
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) 'organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä' mitä tahansa 
järjestelmää, joka ei ole 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämä säännelty markkina 
tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä ja jossa useiden 
kolmansien osapuolten rahoitusvälineitä 
koskevat osto- ja myynti-intressit voivat 
olla keskenään vuorovaikutuksessa siten, 
että tuloksena on sopimus direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] II osaston 
säännösten mukaisesti;

(7) 'organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä' mitä tahansa
muuta kuin ryhmänsisäistä monen 
välittäjän järjestelmää, joka ei ole 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämä säännelty markkina 
tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä ja jossa useiden 
kolmansien osapuolten rahoitusvälineitä 
koskevat osto- ja myynti-intressit voivat 
olla keskenään vuorovaikutuksessa siten, 
että tuloksena on sopimus direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] II osaston 
säännösten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 229
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) 'pörssin ulkopuolisella (OTC-) 
kaupalla' kaupankäyntiä, jossa liiketoimet 
ovat epäsäännöllisiä ad hoc -toimia, ne 
toteutetaan tukkukaupan vastapuolten 
kanssa ja ne ovat osa liikesuhdetta, jota 
puolestaan luonnehtivat tavanomaista 
markkinakokoa suuremmat kaupat;

Or. en
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Tarkistus 230
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) 'OTC-kaupalla' säännellyn 
markkinan, monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän, organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän tai sisäisen 
kaupan toteuttajan ulkopuolella 
toteutettuja liiketoimia, joiden 
tunnusmerkkeinä on, että ne ovat 
epäsäännöllisiä ad hoc -toimia, ne 
toteutetaan tukkukaupan vastapuolten 
kanssa ja ne ovat osa liikesuhdetta, jota 
puolestaan luonnehtivat tavanomaista 
markkinakokoa suuremmat kaupat ja se, 
että kaupat toteutetaan niiden 
järjestelyjen ulkopuolella, joita kyseinen 
yritys yleensä käyttää liiketoiminnassaan 
kauppojen sisäisenä toteuttajana;

Or. en

Tarkistus 231
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) 'rahoitusvälineellä' direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] liitteessä I 
olevassa C jaksossa eriteltyjä välineitä;

(8) 'rahoitusvälineellä' direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] liitteessä I 
olevassa C jaksossa eriteltyjä välineitä ja 
direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] liitteessä I 
olevassa CA jaksossa yksinomaan tätä 
direktiiviä varten, asetuksessa (EU) N:o 
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.../... [Euroopan markkinarakenneasetus] 
ja asetuksessa (EU) N:o .../...
[markkinoiden väärinkäyttöä koskeva 
asetus] ja direktiivissä (EU) .../...
[markkinoiden väärinkäyttöä koskeva 
direktiivi] eriteltyjä välineitä; 

Or. en

Tarkistus 232
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) 'rahoitusvälineellä' direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] liitteessä I 
olevassa C jaksossa eriteltyjä välineitä;

(8) 'rahoitusvälineellä' direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] liitteessä I 
olevassa C jaksossa eriteltyjä välineitä, 
lukuun ottamatta välineitä, jotka ovat 
vakuutussopimuksia, jotka koskevat 
jotakin vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta 
ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/138/EY liitteessä I 
tarkoitettua toimintoluokkaa, jos se 
tehdään vakuutusyrityksen, 
jälleenvakuutusyrityksen, kolmannen 
maan vakuutusyrityksen tai kolmannen 
maan jälleenvakuutusyrityksen kanssa;

Or. en

Tarkistus 233
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) 'pörssin ulkopuolisella 
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kaupankäynnillä' tai 'OTC-
kaupankäynnillä' osakkeilla tai 
osakkeenomaisilla välineillä käytävää 
kauppaa, joka täyttää kaikki seuraavat 
kriteerit:
− kauppaa edeltävä vaihe käydään 
kahdenvälisenä; ja
− liiketoimet toteutetaan 
hyväksyttävien vastapuolten kanssa; ja
− liiketoimet ovat epäsystemaattisia 
ja epäsäännöllisiä ad hoc -toimia ja ne 
toteutetaan ilman automatisoitua 
teknologiaa; ja
− tunnusmerkkinä ovat liiketoimet, 
jotka ovat kooltaan suuria tai ne kuuluvat 
EAMV:n määrittelemiin OTC-luokkiin;

Or. en

Tarkistus 234
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) 'tukkukaupan vastapuolilla' 
hyväksyttyjä vastapuolia, joiden 
tunnusmerkkinä ovat tavanomaista 
markkinakokoa suuremmat kaupat, joita 
toteutetaan säännöllisesti laajalla 
valikoimalla monimutkaisia tuotteita ja 
joiden omaisuus on yhteensä enemmän 
kuin miljardi euroa; 

Or. en

Tarkistus 235
Wolf Klinz
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(11) 'pörssilistatuilla rahastoilla' sellaisia 
osuuksia avoimissa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavissa 
järjestelmissä, jotka ovat vapaasti 
luovutettavissa pääomamarkkinoilla ja 
jotka useimmissa tapauksissa seuraavat 
indeksin suorituskykyä;

(11) 'pörssilistatulla rahastolla' sellaista 
rahastoa, josta vähintään yksi osuus tai 
osakeluokka on jatkuvan kaupankäynnin 
kohteena joko yhteissijoitusyrityksen 
rahastoyhtiön aloitteesta tai 
yhteissijoitusyrityksen sijoitusyhtiön 
etukäteen antamalla hyväksynnällä, tai 
tarvittaessa, kun vähintään yhden 
säännellyn markkinan, monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai 
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän, 
jolla on vähintään yksi markkinatakaaja, 
vastaava sijoitusrahastojen hoitaja 
varmistaa, että sen osuuksien tai 
osakkeiden arvo ei vaihtele huomattavasti 
niiden nettoarvosta;

Or. en

Tarkistus 236
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(11) 'pörssilistatuilla rahastoilla' sellaisia 
osuuksia avoimissa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavissa 
järjestelmissä, jotka ovat vapaasti 
luovutettavissa pääomamarkkinoilla ja 
jotka useimmissa tapauksissa seuraavat 
indeksin suorituskykyä;

(11) 'pörssilistatuilla rahastoilla' sellaisia 
osuuksia avoimissa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavissa 
järjestelmissä, joilla käydään kauppaa 
aktiivisesti vähintään yhdellä 
eurooppalaisella säännellyllä 
markkinalla, jolla on vähintään yksi 
markkinatakaaja ja jotka useimmissa 
tapauksissa seuraavat indeksin 
suorituskykyä;

Or. en
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Perustelu

Extension of the pre- and post-trade transparency regime should affect only true exchange-
traded funds (ETFs). However, the proposed definition of ETFs is extremely wide and 
unspecific. The characteristic of being “freely negotiable on capital markets” could be 
potentially interpreted as applying to any fund units issued as bearer instruments and thus 
being freely negotiable between any parties. Moreover, as the term “capital markets” 
remains undefined, it is not at all clear which venues would be relevant for qualification as 
ETF. Only funds admitted to trading on regulated markets with at least one market maker 
should be considered exchange-traded for the purpose of MiFIR.

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

Tarkistus 237
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(19) 'konsolidoitujen kauppatietojen 
tarjoajalla' henkilöä, joka on saanut 
direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] säännösten 
mukaisesti toimiluvan tarjota palvelua 
tämän asetuksen [5, 6, 11 ja 12] artiklassa 
lueteltuja rahoitusvälineillä käytäviä 
kauppoja koskevien ilmoitusten 
keräämiseksi säännellyiltä markkinoilta, 
monenkeskisiltä 
kaupankäyntijärjestelmiltä, organisoiduilta 
kaupankäyntijärjestelmiltä ja hyväksytyltä 
julkistamisjärjestelmältä sekä ilmoitusten 
konsolidoimiseksi jatkuvaksi sähköiseksi 
muuttuvaksi datavirraksi, josta saa kutakin 
rahoitusvälinettä koskevia reaaliaikaisia 
hinta- ja määrätietoja;

(19) 'konsolidoitujen kauppatietojen 
tarjoajalla' henkilöä, joka on saanut 
direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] säännösten 
mukaisesti toimiluvan tarjota palvelua 
tämän asetuksen [5, 6, 11 ja 12] artiklassa 
lueteltuja rahoitusvälineillä käytäviä 
kauppoja koskevien ilmoitusten 
keräämiseksi säännellyiltä markkinoilta, 
monenkeskisiltä kaupankäyntijärjestelmiltä 
ja hyväksytyltä julkistamisjärjestelmältä 
sekä ilmoitusten konsolidoimiseksi 
jatkuvaksi sähköiseksi muuttuvaksi 
datavirraksi, josta saa kutakin 
rahoitusvälinettä koskevia reaaliaikaisia 
hinta- ja määrätietoja;

Or. en

Tarkistus 238
Sharon Bowles
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(21) 'ylimmällä hallintoelimellä' 
tietopalvelun tarjoajaa johtavaa elintä, joka 
hoitaa valvonta- ja johtotoimintoja ja jolla 
on lopullinen päätöksentekovalta sekä 
toimivalta vahvistaa laitoksen strategia, 
tavoitteet ja yleiset linjaukset. Ylimpään 
hallintoelimeen on kuuluttava yrityksen 
toimintaa tosiasiallisesti johtavat henkilöt.
Ylimpään hallintoelimeen on kuuluttava 
yrityksen toimintaa tosiasiallisesti johtavat 
henkilöt;

(21) 'ylimmällä hallintoelimellä'
sijoituspalveluyritystä, markkinoiden 
ylläpitäjää tai tietopalvelun tarjoajaa 
johtavaa elintä, joka hoitaa valvonta- ja 
johtotoimintoja ja jolla on lopullinen 
päätöksentekovalta sekä toimivalta 
vahvistaa sijoituspalveluyrityksen, 
markkinoiden ylläpitäjän tai tietopalvelun 
tarjoajan strategia, tavoitteet ja yleiset 
linjaukset, mukaan lukien yrityksen 
toimintaa tosiasiallisesti johtavat henkilöt;

Or. en

Perustelu

Johdonmukainen rahoitusmarkkinadirektiivin sisältämän määritelmän kanssa.

Tarkistus 239
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 24 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(24) 'vertailuarvolla' mitä tahansa 
kaupallista indeksiä tai julkistettua lukua, 
joka on laskettu soveltamalla kaavaa 
sellaiseen yhden tai useamman kohde-
etuutena olevan omaisuuserän tai hinnan 
arvoon, jonka perusteella 
rahoitusvälineestä maksettava summa 
määritetään;

(24) 'vertailuarvolla' mitä tahansa 
kaupallista indeksiä tai julkistettua lukua,
jolla käydään kauppaa, tai joka on laajasti 
käytössä, ja joka on laskettu soveltamalla
kaavaa sellaiseen yhden tai useamman 
kohde-etuutena olevan omaisuuserän tai 
hinnan arvoon, jonka perusteella 
rahoitusvälineestä maksettava summa 
määritetään, ja joka toimii kyseessä 
olevien omaisuuserien tai omaisuuserien 
luokkien tai ryhmien suorituskyvyn 
standardimittana;

Or. en
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Perustelu

Komission teksti ei ole riittävän täsmällinen niiden indekstityyppien osalta, jotka olisi 
alistettava ilman yksinoikeutta laadittaville toimiluville. Ei ole asianmukaista vaatia 
toimilupaa kaikilta indekseiltä, vaan ainoastaan niiltä, joilla käydään kauppaa tai jotka ovat 
laajassa käytössä tai joita käytetään standardeina, jotka tarjoavat yleisesti hyväksytyn 
suorituskyvyn mitan asianomaiselle, indeksin edustamalle markkinalle tai välineryhmälle.  
Tämän tarkistetun määritelmä tarkoituksena on selventää tämä asia.

Tarkistus 240
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 25 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(25) ’kauppapaikalla’ mitä tahansa 
säänneltyä markkinaa, monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää;

(25) 'kauppapaikalla' mitä tahansa 
säänneltyä markkinaa, monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai kauppojen 
sisäistä toteuttajaa;

Or. en

Perustelu

Nykyisessä rahoitusmarkkinadirektiivissä kauppojen sisäiset toteuttajat luokitellaan 
kauppapaikoiksi, joihin OTC-kaupankäynti ei kuulu (vanha johdanto-osan 53 kappale).
Ehdotettu kauppapaikkojen määritelmän uusi muotoilu synnyttää sekavuutta, sillä kauppojen 
sisäiset toteuttajat on jätetty kauppapaikkojen määritelmän ulkopuolelle ja koska kauppojen 
sisäisistä toteuttajista on tehty OTC-kaupankäynnin alaluokka. Uudella muotoilulla pyritään 
poistamaan tämä sekavuus.

Tarkistus 241
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 25 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(25) 'kauppapaikalla' mitä tahansa 
säänneltyä markkinaa, monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 

(25) 'kauppapaikalla' mitä tahansa 
säänneltyä markkinaa, monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai kauppojen 
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kaupankäyntijärjestelmää; sisäistä toteuttajaa;

Or. en

Perustelu

Kauppojen sisäiset toteuttajat on luokiteltava kauppapaikoiksi, koska niihin sovelletaan 
markkinasääntöjä. Ensimmäisessä rahoitusmarkkinadirektiivissä kauppojen sisäiset 
toteuttajat luokiteltiin kauppapaikoiksi, mutta käsiteltävänä olevissa ehdotuksissa ne 
määritellään OTC-kaupan alaluokiksi, mikä heikentää sijoittajansuojaa koskevia sääntöjä.
Organisoitu kaupankäyntijärjestelmä olisi poistettava osana Euroopan parlamentin 
ehdottamaa rahoitusmarkkinadirektiiviä/markkinarakenneasetusta koskevaa funktionaalista 
lähestymistapaa.

Tarkistus 242
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 25 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(25) 'kauppapaikalla' mitä tahansa 
säänneltyä markkinaa, monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää;

(25) 'kauppapaikalla' mitä tahansa 
säänneltyä markkinaa, monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai kauppojen 
sisäistä toteuttajaa;

Or. en

Perustelu

Kauppojen sisäisiä toteuttajia olisi pidettävä oikeina kauppapaikkoina, kuten ne on määritelty 
rahoitusmarkkinadirektiivissä.

Tarkistus 243
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 25 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) 'monenkeskisellä järjestelmällä' 
kaupankäyntijärjestelmää, joka kokoaa 
yhteen rahoitusvälineitä koskevat osto- ja 
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myynti-intressit ja jossa ylläpitäjä ei ota 
pääomariskiä vaan pysyy 
puolueettomana, riippumatta tuloksena 
olevien liiketoimien yhteydessä 
toteutettujen toimeksiantojen 
tosiasiallisesta määrästä;

Or. en

Perustelu

On tarpeen sisällyttää monenkeskisen määritelmä rahoitusmarkkinadirektiivin 
funktionaalisen lähestymistavan mukaisesti (toisin sanoen sama liiketoiminta, samat säännöt).
Jos ero ei ole selvä, tosiasiassa monenkeskiset kauppapaikat voivat väittää olevansa 
kahdenvälisiä ja tällöin niihin kohdistetaan vähemmän vaatimuksia.

Tarkistus 244
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 25 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 b) 'kahdenvälisellä järjestelmällä' 
järjestelmää, joka kokoaa yhteen 
rahoitusvälineitä koskevat osto- ja myynti-
intressit ja jossa sijoituspalveluyritysten 
ylläpitäjä käy kauppaa omaan lukuunsa; 

Or. en

Perustelu

On tarpeen sisällyttää monenkeskisen määritelmä rahoitusmarkkinadirektiivin 
funktionaalisen lähestymistavan mukaisesti (toisin sanoen sama liiketoiminta, samat säännöt).
Jos ero ei ole selvä, tosiasiassa monenkeskiset kauppapaikat voivat väittää olevansa 
kahdenvälisiä ja tällöin niihin kohdistetaan vähemmän vaatimuksia.

Tarkistus 245
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 26 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(26) 'keskusvastapuolella' asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) 2 
artiklan 1 kohdassa määriteltyä 
keskusvastapuolta;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 246
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 26 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(26) 'keskusvastapuolella' asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) 2 
artiklan 1 kohdassa määriteltyä 
keskusvastapuolta;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 247
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 26 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) 'yhteentoimivuusjärjestelyllä' 
asetuksen (EU) N:o .../... [Euroopan 
markkinarakenneasetus] 2 artiklan 
12 kohdassa tarkoitettua 
yhteentoimivuusjärjestelyä;

Or. en
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Tarkistus 248
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 28 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) 'kolmannen maan yrityksellä' 
sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta, 
jonka pääkonttori on unionin 
ulkopuolella ja joka tarjoaa unionissa 
yhtä tai useampaa sijoituspalvelua tai -
toimintaa, johon/joihin sovelletaan 
direktiiviä [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi];  direktiivin 
[uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] 2 ja 3 
artiklan poikkeuksia sovellettaessa 
kolmannen maan yritykseen otetaan 
huomioon yksinomaan unionissa tarjotut
sijoituspalvelut tai unionissa harjoitettu 
sijoitustoiminta;

Or. en

Perustelu

Ei uudessa rahoitusmarkkinadirektiivissä eikä markkinarakenneasetuksessa määritellä 
kolmannen maan yritystä. Määritelmä ei saisi kattaa yrityksiä, jonka toimintaan sovelletaan 
poikkeusta. Poikkeuksissa olisi kuitenkin otettava huomioon ainoastaan EU:ssa tarjotut 
palvelut. Kolmannen maan yritykseltä ei saisi edellyttää EU:n toimilupaa, jos se tarjoaa 
unionissa sijoituspalvelua yksinomaan konserniyhtiöille (uuden rahoitusmarkkinadirektiivin 2 
artiklan 1 kohdan b alakohta) siitä huolimatta, että se tarjoaisi sijoituspalveluja muille 
osapuolille EU:n ulkopuolella.

Tarkistus 249
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 29 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(29 a) 'liiketoimien yhdistelmällä' kaupan 
jälkeisiä riskejä vähentävän 
palveluntarjoajan järjestämää 
transaktiota, jossa
(a) liiketoimi perustuu sykliin ja on 
monenvälinen (ilman palveluntarjoajaa), 
ja kaikkien osapuolten on hyväksyttävä se 
kokonaisuudessaan tai sitä ei toteuteta;
(b) liiketoimi on suunniteltu niin, että se 
ei aiheuta markkinariskiä yhdellekään 
osapuolelle, ja on osapuolten 
hyväksyttävissä;  ja
(c) liiketoimen tarkoituksena on vähentää 
toissijaisia riskejä, jotka syntyvät 
olemassa olevilla OTC-johdannaisilla 
toteutettavista liiketoimista, kuten 
vastapuolen luottoriski, operatiivinen riski 
ja/tai perusriski.
EAMV kehittää luonnokset teknisiksi 
sääntelystandardeiksi, joilla 
täsmennetään liiketoimien yhdistelmän 
ominaisuuksia entisestään ja määritetään, 
missä määrin 7, 9, 23 artiklaa ja 24 
artiklan 1 kohtaa olisi sovellettava sen 
komponenttiliiketoimiin.
EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
...kuuta ...*. Siirretään komissiolle valta 
hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–
14 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Liiketoimien yhdistelmiä koskevat palvelut, kuten OTC-johdannaissalkkujen monenkeskisen 
kaupankäynnin tiivistyminen ja monenkeskinen perusriskienhallinta, ovat tyypillisesti erilaisia 
kuin perinteiset kaupankäyntitoimet. Osa markkinarakenneasetuksen ja uuden 
rahoitusmarkkinadirektiivin vaatimuksista ei sovellu liiketoimien yhdistelmiin ja on tärkeää, 
että kaupan jälkeisiä riskejä vähentäviä palveluita voidaan tarjota markkinarakenneasetuksen 
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ja rahoitusmarkkinadirektiivin alaisuudessa.  Liiketoimien yhdistelmiä koskevat palvelut ovat 
G20-ryhmän OTC-johdannaismarkkinoita koskevien poliittisten tavoitteiden mukaisia.

Tarkistus 250
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 29 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) 'liikeeseenlaskulla 
ensimarkkinoille' transaktiota välineillä, 
jotka on suunniteltu sellaisten 
finanssialalla toimivien tai finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten erityistarpeita 
varten, jotka luokitellaan hyväksytyiksi 
vastapuoliksi tai ammattimaisiksi 
asiakkaiksi direktiivin .../.../EU [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] liitteen II ja 
30 artiklan mukaisesti;  

Or. en

Perustelu

Ehdotettu uusi 13 a artikla sisältää välineen liikkeeseenlaskua ensimarkkinoille koskevan 
poikkeuksen vaatimuksesta toteuttaa liiketoimet kauppojen sisäisen toteuttajan kautta, jos 
kyseessä ei ole säännelty markkina, monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä tai organisoitu 
kaupankäyntijärjestelmä. Käsitettä ei kuitenkaan ole määritelty.

Tarkistus 251
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 29 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) 'vilpittömässä tarkoituksessa tehtyä 
suojautumista koskevilla transaktioilla' 
direktiivissä [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] määriteltyjä 
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liiketoimia;

Or. en

Tarkistus 252
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 29 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 b) 'liiallisella keinottelulla' 
direktiivissä [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] määriteltyä 
kaupankäyntitoimintaa;

Or. en

Tarkistus 253
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi hyväksyä 41 artiklan 
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä 
toimenpiteitä, joilla täsmennetään teknisen 
sisällön osalta 1 kohdassa säädettyjä 
määritelmiä niiden mukauttamiseksi 
markkinoiden kehitykseen.

3. EAMV voi kehittää teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joilla 
täsmennetään teknisen sisällön osalta 1 
kohdassa säädettyjä määritelmiä niiden 
mukauttamiseksi markkinoiden 
kehitykseen.

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

Perustelu

Rahoitusmarkkinadirektiivin tarjoama mahdollisuus täsmentää määritelmiä teknisen sisällön 
osalta sisältää aidon oikeuden muuttaa direktiivin soveltamisalaa.  Jos tämä oikeus on 
puhtaasti tekninen, joka on suunniteltu säädettyjen määritelmien mukauttamiseksi 
markkinoiden kehitykseen, kyseessä on tekninen oikeus, joka soveltuu paremmin EAMV:lle.

Tarkistus 254
Sławomir Witold Nitras

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi hyväksyä 41 artiklan 
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä 
toimenpiteitä, joilla täsmennetään teknisen 
sisällön osalta 1 kohdassa säädettyjä 
määritelmiä niiden mukauttamiseksi 
markkinoiden kehitykseen.

3. Komissio voi EAMV:tä kuultuaan
hyväksyä 41 artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, 
joilla täsmennetään teknisen sisällön osalta 
1 kohdassa säädettyjä määritelmiä niiden 
mukauttamiseksi markkinoiden 
kehitykseen.

Or. pl

Tarkistus 255
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 2

Komission teksti Tarkistus

Kauppapaikkojen avoimuus Monenkeskisiä järjestelmiä sisältävien 
kauppapaikkojen avoimuus

Or. en

Tarkistus 256
Sylvie Goulard
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on julkistettava 
järjestelmissään vallitsevat osto- ja 
myyntihinnat sekä kyseisillä hinnoilla 
vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
osakkeille, talletustodistuksille, 
pörssilistatuille rahastoille, todistuksille ja 
muille samankaltaisille rahoitusvälineille, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä. Tätä 
vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on julkistettava 
järjestelmissään vallitsevat osto- ja 
myyntihinnat sekä kyseisillä hinnoilla 
vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
osakkeille, talletustodistuksille, 
pörssilistatuille rahastoille, todistuksille ja 
muille samankaltaisille rahoitusvälineille, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä. Tätä 
vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

Or. en

Tarkistus 257
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
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ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on julkistettava 
järjestelmissään vallitsevat osto- ja 
myyntihinnat sekä kyseisillä hinnoilla 
vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
osakkeille, talletustodistuksille, 
pörssilistatuille rahastoille, todistuksille ja 
muille samankaltaisille rahoitusvälineille, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä. 
Tätä vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on julkistettava 
järjestelmissään vallitsevat osto- ja 
myyntihinnat sekä kyseisillä hinnoilla 
vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
osakkeille, talletustodistuksille, 
pörssilistatuille rahastoille, todistuksille ja 
muille samankaltaisille rahoitusvälineille, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyllä markkinalla tai joilla käydään 
kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä. 
Tätä vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

Or. en

Tarkistus 258
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on julkistettava 
järjestelmissään vallitsevat osto- ja 
myyntihinnat sekä kyseisillä hinnoilla 
vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
osakkeille, talletustodistuksille, 
pörssilistatuille rahastoille, todistuksille ja 
muille samankaltaisille rahoitusvälineille, 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä. 
Tätä vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

Or. en

Tarkistus 259
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava kohtuullisin 
kustannuksin ja syrjimättömällä tavalla 
ensimmäisen kohdan mukaisesti 
annettavien tietojen julkistamiseen 
käyttämänsä järjestelyt niiden 
sijoituspalveluyritysten saataville, joiden 
on julkistettava osakkeita, 
talletustodistuksia, pörssilistattuja 
rahastoja, todistuksia ja muita 
samankaltaisia rahoitusvälineitä koskevat 
hintatarjouksensa 13 artiklan mukaisesti.

2. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on asetettava 
kohtuullisin kustannuksin ja 
syrjimättömällä tavalla ensimmäisen 
kohdan mukaisesti annettavien tietojen 
julkistamiseen käyttämänsä järjestelyt 
niiden sijoituspalveluyritysten saataville, 
joiden on julkistettava osakkeita, 
talletustodistuksia, pörssilistattuja 
rahastoja, todistuksia ja muita 
samankaltaisia rahoitusvälineitä koskevat 
hintatarjouksensa 13 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 260
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vapautusten myöntäminen Vapautukset

Or. en

Tarkistus 261
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava vapauttaa säännellyt markkinat 
sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät velvollisuudesta julkistaa 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot
markkinamallin tai toimeksiannon tyypin 
tai koon perusteella 3 kohdassa 
määritellyissä tapauksissa. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
erityisesti voitava antaa vapautus tästä 
velvollisuudesta sellaisten toimeksiantojen 
osalta, jotka ovat kooltaan suuria kyseisen 
osakkeen, talletustodistuksen, 
pörssilistatun rahaston, todistuksen tai 
muun samankaltaisen rahoitusvälineen 
taikka osake-, talletustodistus- tai 
todistustyypin taikka pörssilistatun 
rahaston tai muun samankaltaisen 
rahoitusvälineen tyypin tavanomaiseen 
markkinakokoon verrattuna.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava vapauttaa säännellyt markkinat 
sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät velvollisuudesta julkistaa 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
sellaisten toimeksiantojen osalta, jotka ovat 
kooltaan suuria kyseisen osakkeen, 
talletustodistuksen, pörssilistatun rahaston, 
todistuksen tai muun samankaltaisen 
rahoitusvälineen taikka osake-, 
talletustodistus- tai todistustyypin taikka 
pörssilistatun rahaston tai muun 
samankaltaisen rahoitusvälineen tyypin 
tavanomaiseen markkinakokoon 
verrattuna.

Or. en
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Perustelu

Exemptions from pre-trade transparency must be reduced on regulated markets and MTFs, 
including through the removal of the so-called "reference price waiver" (i.e. granted when a 
platform uses the price imported from a reference market), not only for equities but also for 
other financial instruments. Ideally, only block trade exemptions should remain. If a 
significant number of transactions is made without pre-trade transparency, then the price 
formation is not efficient any more. The question may then be raised as the value of a price 
imported from a transparent market in which only a limited number of orders are executed.

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

Tarkistus 262
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava vapauttaa säännellyt markkinat 
sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät velvollisuudesta julkistaa 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
markkinamallin tai toimeksiannon tyypin 
tai koon perusteella 3 kohdassa 
määritellyissä tapauksissa. Toimivaltaisten 
viranomaisten on erityisesti voitava antaa 
vapautus tästä velvollisuudesta sellaisten 
toimeksiantojen osalta, jotka ovat 
kooltaan suuria kyseisen osakkeen, 
talletustodistuksen, pörssilistatun 
rahaston, todistuksen tai muun 
samankaltaisen rahoitusvälineen taikka 
osake-, talletustodistus- tai todistustyypin 
taikka pörssilistatun rahaston tai muun 
samankaltaisen rahoitusvälineen tyypin 
tavanomaiseen markkinakokoon 
verrattuna.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava vapauttaa säännellyt markkinat 
sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät velvollisuudesta julkistaa 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
markkinamallin tai toimeksiannon tyypin 
tai koon perusteella 3 kohdassa 
määritellyissä tapauksissa. Toimivaltaisten 
viranomaisten on erityisesti voitava antaa 
vapautus tästä velvollisuudesta

– sellaisten toimeksiantojen osalta, jotka 
ovat kooltaan suuria kyseisen osakkeen, 
talletustodistuksen, pörssilistatun 
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rahaston, todistuksen tai muun 
samankaltaisen rahoitusvälineen taikka 
osake-, talletustodistus- tai todistustyypin 
taikka pörssilistatun rahaston tai muun 
samankaltaisen rahoitusvälineen tyypin 
tavanomaiseen markkinakokoon 
verrattuna;
– sellaisten kaupankäyntimenettelyjen 
osalta, joissa hinta määritetään toisesta 
järjestelmästä saatavan viitehinnan 
perusteella, ja kyseinen viitehinta 
julkistetaan laajalti ja markkinaosapuolet 
pitävät sitä yleisesti luotettavana 
viitehintana.

Or. en

Tarkistus 263
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava vapauttaa säännellyt markkinat 
sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät velvollisuudesta julkistaa 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
markkinamallin tai toimeksiannon tyypin 
tai koon perusteella 3 kohdassa 
määritellyissä tapauksissa. Toimivaltaisten 
viranomaisten on erityisesti voitava antaa 
vapautus tästä velvollisuudesta sellaisten 
toimeksiantojen osalta, jotka ovat kooltaan 
suuria kyseisen osakkeen, 
talletustodistuksen, pörssilistatun rahaston, 
todistuksen tai muun samankaltaisen 
rahoitusvälineen taikka osake-, 
talletustodistus- tai todistustyypin taikka 
pörssilistatun rahaston tai muun 

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava vapauttaa säännellyt markkinat 
sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät velvollisuudesta julkistaa 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
markkinamallin tai toimeksiannon tyypin 
tai koon perusteella 3 kohdassa 
määritellyissä tapauksissa. Toimivaltaisten 
viranomaisten on erityisesti voitava antaa 
vapautus tästä velvollisuudesta sellaisten 
toimeksiantojen osalta, jotka ovat kooltaan 
suuria kyseisen osakkeen, 
talletustodistuksen, pörssilistatun rahaston, 
todistuksen tai muun samankaltaisen 
rahoitusvälineen taikka osake-, 
talletustodistus- tai todistustyypin taikka 
pörssilistatun rahaston tai muun 
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samankaltaisen rahoitusvälineen tyypin 
tavanomaiseen markkinakokoon 
verrattuna.

samankaltaisen rahoitusvälineen tyypin 
tavanomaiseen markkinakokoon 
verrattuna, tai sellaisten toimeksiantojen 
osalta, jotka toteutetaan asianmukaisella 
keskikurssihinnalla.

Or. en

Perustelu

Vapautus, joka koskee asianmukaisella keskikurssihinnalla toteutettavia toimeksiantoja, on 
tarpeen täsmentää tasolla 1, jotta suuret institutionaaliset sijoittajat voivat jatkossakin käydä 
osakekauppaa ilman, että ne joutuvat sellaisten saalistusstrategioiden kohteeksi, joissa 
käytetään julkistettuja tietoja niiden hintojen nostamiseksi, joita institutionaaliset sijoittajat 
joutuvat maksamaan osakkeistaan, tai niiden hintojen laskemiseksi, joilla ne myyvät 
osakkeitaan.

Tarkistus 264
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava vapauttaa säännellyt markkinat 
sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät velvollisuudesta julkistaa 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
markkinamallin tai toimeksiannon tyypin 
tai koon perusteella 3 kohdassa 
määritellyissä tapauksissa. Toimivaltaisten 
viranomaisten on erityisesti voitava antaa 
vapautus tästä velvollisuudesta sellaisten 
toimeksiantojen osalta, jotka ovat 
kooltaan suuria kyseisen osakkeen, 
talletustodistuksen, pörssilistatun 
rahaston, todistuksen tai muun 
samankaltaisen rahoitusvälineen taikka 
osake-, talletustodistus- tai todistustyypin 
taikka pörssilistatun rahaston tai muun 

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava vapauttaa säännellyt markkinat 
sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät velvollisuudesta julkistaa 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
markkinamallin tai toimeksiannon tyypin 
tai koon perusteella 3 kohdassa 
määritellyissä tapauksissa. Toimivaltaisten 
viranomaisten on erityisesti voitava antaa 
vapautus tästä velvollisuudesta  
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samankaltaisen rahoitusvälineen tyypin 
tavanomaiseen markkinakokoon 
verrattuna.

(a) sellaisten toimeksiantojen osalta, jotka 
ovat kooltaan suuria kyseisen osakkeen, 
talletustodistuksen, pörssilistatun 
rahaston, todistuksen tai muun 
samankaltaisen rahoitusvälineen taikka 
osake-, talletustodistus- tai todistustyypin 
taikka pörssilistatun rahaston tai muun 
samankaltaisen rahoitusvälineen tyypin 
tavanomaiseen markkinakokoon 
verrattuna; tai 
(b) sellaisten toimeksiantojen osalta, jotka 
toteutetaan/täsmäytetään asianmukaisella 
keskikurssihinnalla, jonka komissio 
määrittää delegoiduilla säädöksillä 41 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On tarpeen selventää ehdotettua vapautusta, joka koskee asianmukaisella keskikurssihinnalla 
toteutettavia toimeksiantoja, ja se on tehtävä tasolla 1, jotta suuret institutionaaliset 
sijoittajat, lähinnä eläkerahastot ja sijoitusrahastot, voivat jatkossakin käydä osakekauppaa 
ilman, että ne joutuvat HFT-kaupan kohteeksi. Muussa tapauksessa HTF-kaupassa käytetään 
julkistettuja tietoja niiden hintojen nostamiseksi, joita institutionaaliset sijoittajat joutuvat 
maksamaan osakkeistaan, tai niiden hintojen laskemiseksi, joilla ne myyvät osakkeitaan.

Tarkistus 265
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava vapauttaa säännellyt markkinat 
sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 

1. Säännellyt markkinat sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät voivat päättää 
olla julkistamatta 3 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuja tietoja sellaisten 
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ylläpitäjät velvollisuudesta julkistaa 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
markkinamallin tai toimeksiannon tyypin 
tai koon perusteella 3 kohdassa 
määritellyissä tapauksissa. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
erityisesti voitava antaa vapautus tästä 
velvollisuudesta sellaisten toimeksiantojen 
osalta, jotka ovat kooltaan suuria kyseisen 
osakkeen, talletustodistuksen, 
pörssilistatun rahaston, todistuksen tai 
muun samankaltaisen rahoitusvälineen 
taikka osake-, talletustodistus- tai 
todistustyypin taikka pörssilistatun 
rahaston tai muun samankaltaisen 
rahoitusvälineen tyypin tavanomaiseen 
markkinakokoon verrattuna.

toimeksiantojen osalta, jotka ovat kooltaan 
suuria kyseisen osakkeen, 
talletustodistuksen, pörssilistatun rahaston, 
todistuksen tai muun samankaltaisen 
rahoitusvälineen taikka osake-, 
talletustodistus- tai todistustyypin taikka 
pörssilistatun rahaston tai muun 
samankaltaisen rahoitusvälineen tyypin 
tavanomaiseen markkinakokoon 
verrattuna.

Or. en

Tarkistus 266
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen vapautuksen myöntämistä 1 
kohdan mukaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
kunkin yksittäisen vapautuspyynnön 
suunniteltu käyttötarkoitus sekä annettava 
selvitys vapautusten toiminnasta. Ilmoitus 
vapautuksen myöntämistä koskevasta 
aikomuksesta on annettava vähintään kuusi
kuukautta ennen kuin vapautus on tarkoitus 
saattaa voimaan. Kolmen kuukauden 
kuluessa ilmoituksen vastaanotosta
EAMV antaa kyseiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle lausunnon, jossa arvioidaan, 
onko kukin vapautus 1 kohdalla 
vahvistettujen ja 3 kohdan b ja c alakohdan 
mukaisesti hyväksytyllä delegoidulla 

2. Ennen vapautuksen myöntämistä 1 
kohdan mukaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
kunkin yksittäisen vapautuspyynnön 
suunniteltu käyttötarkoitus sekä annettava 
selvitys vapautusten toiminnasta. Ilmoitus 
vapautuksen myöntämistä koskevasta 
aikomuksesta on annettava vähintään kaksi
kuukautta ennen kuin vapautus on tarkoitus 
saattaa voimaan. Vastaanotettuaan 
ilmoituksen EAMV antaa kyseiselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle kahden 
kuukauden kuluessa lausunnon, jossa 
arvioidaan, onko kukin vapautus 1 
kohdalla vahvistettujen ja 3 kohdan b ja c 
alakohdan mukaisesti hyväksytyllä 



PE489.472v01-00 150/195 AM\901839FI.doc

FI

säädöksellä täsmennettyjen vaatimusten 
mukainen. Jos kyseinen toimivaltainen 
viranomainen myöntää vapautuksen ja 
toisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on tästä eri mieltä, 
jälkimmäinen toimivaltainen viranomainen 
voi saattaa asian toistamiseen EAMV:n 
käsiteltäväksi, ja tämä voi toimia sille 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan 
mukaisesti siirretyn toimivallan mukaisesti. 
EAMV seuraa vapautusten soveltamista ja 
antaa komissiolle vuosittain selvityksen 
siitä, kuinka niitä sovelletaan käytännössä.

delegoidulla säädöksellä täsmennettyjen 
vaatimusten mukainen. Kun kahden 
kuukauden määräaika on päättynyt, 
toimivaltainen viranomainen voi saattaa 
vapautuksen voimaan riippumatta siitä, 
onko EAMV antanut lausunnon. Jos 
kyseinen toimivaltainen viranomainen 
myöntää vapautuksen ja toisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on tästä eri 
mieltä, jälkimmäinen toimivaltainen 
viranomainen voi saattaa asian 
toistamiseen EAMV:n käsiteltäväksi, ja 
tämä voi toimia sille asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 19 artiklan mukaisesti siirretyn 
toimivallan mukaisesti. EAMV seuraa 
vapautusten soveltamista ja antaa 
komissiolle vuosittain selvityksen siitä, 
kuinka niitä sovelletaan käytännössä.

Or. en

Perustelu

Kuuden kuukauden määräaika on liian pitkä. Lisäksi olisi selvästi todettava, että 
toimivaltaisten viranomaisten ei tarvitse odottaa EAMV:n lausuntoa ennen vapautuksen 
täytäntöönpanoa, jos lausunnon antamisen määräaika on päättynyt.

Tarkistus 267
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen vapautuksen myöntämistä 1 
kohdan mukaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
kunkin yksittäisen vapautuspyynnön 
suunniteltu käyttötarkoitus sekä annettava 
selvitys vapautusten toiminnasta. Ilmoitus 
vapautuksen myöntämistä koskevasta 
aikomuksesta on annettava vähintään kuusi
kuukautta ennen kuin vapautus on tarkoitus 
saattaa voimaan. Kolmen kuukauden 

2. Ennen vapautuksen myöntämistä 1 
kohdan mukaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
kunkin yksittäisen vapautuspyynnön 
suunniteltu käyttötarkoitus sekä annettava 
selvitys vapautusten toiminnasta. Ilmoitus 
vapautuksen myöntämistä koskevasta 
aikomuksesta on annettava vähintään 
kuukautta ennen kuin vapautus on tarkoitus 
saattaa voimaan. Yhden kuukauden 
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kuluessa ilmoituksen vastaanotosta EAMV 
antaa kyseiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle lausunnon, jossa arvioidaan, 
onko kukin vapautus 1 kohdalla 
vahvistettujen ja 3 kohdan b ja c alakohdan 
mukaisesti hyväksytyllä delegoidulla 
säädöksellä täsmennettyjen vaatimusten 
mukainen. Jos kyseinen toimivaltainen 
viranomainen myöntää vapautuksen ja 
toisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on tästä eri mieltä, 
jälkimmäinen toimivaltainen viranomainen 
voi saattaa asian toistamiseen EAMV:n 
käsiteltäväksi, ja tämä voi toimia sille 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan 
mukaisesti siirretyn toimivallan mukaisesti.
EAMV seuraa vapautusten soveltamista ja 
antaa komissiolle vuosittain selvityksen 
siitä, kuinka niitä sovelletaan käytännössä.

kuluessa ilmoituksen vastaanotosta EAMV 
antaa kyseiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle lausunnon, jossa arvioidaan, 
onko kukin vapautus 1 kohdalla 
vahvistettujen ja 3 kohdan b ja c alakohdan 
mukaisesti hyväksytyllä delegoidulla 
säädöksellä täsmennettyjen vaatimusten 
mukainen. Jos kyseinen toimivaltainen 
viranomainen myöntää vapautuksen ja 
toisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on tästä eri mieltä, 
jälkimmäinen toimivaltainen viranomainen 
voi saattaa asian toistamiseen EAMV:n 
käsiteltäväksi, ja tämä voi toimia sille 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan 
mukaisesti siirretyn toimivallan mukaisesti.
EAMV seuraa vapautusten soveltamista ja 
antaa komissiolle vuosittain selvityksen 
siitä, kuinka niitä sovelletaan käytännössä.

Or. en

Perustelu

Vapautuspyynnöt on käsiteltävä viipymättä, jotta varmistetaan markkinoiden moitteeton ja 
tehokas toiminta. 

Tarkistus 268
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen vapautuksen myöntämistä 1 
kohdan mukaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
kunkin yksittäisen vapautuspyynnön 
suunniteltu käyttötarkoitus sekä annettava 
selvitys vapautusten toiminnasta. Ilmoitus 
vapautuksen myöntämistä koskevasta 
aikomuksesta on annettava vähintään kuusi 
kuukautta ennen kuin vapautus on tarkoitus 
saattaa voimaan. Kolmen kuukauden 

2. Ennen vapautuksen myöntämistä 1 
kohdan mukaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
kunkin yksittäisen vapautuspyynnön 
suunniteltu käyttötarkoitus sekä annettava 
selvitys vapautusten toiminnasta. Ilmoitus 
vapautuksen myöntämistä koskevasta 
aikomuksesta on annettava vähintään kuusi 
kuukautta ennen kuin vapautus on tarkoitus 
saattaa voimaan. Kolmen kuukauden 
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kuluessa ilmoituksen vastaanotosta EAMV 
antaa kyseiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle lausunnon, jossa arvioidaan, 
onko kukin vapautus 1 kohdalla 
vahvistettujen ja 3 kohdan b ja c alakohdan 
mukaisesti hyväksytyllä delegoidulla 
säädöksellä täsmennettyjen vaatimusten 
mukainen. Jos kyseinen toimivaltainen 
viranomainen myöntää vapautuksen ja 
toisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on tästä eri mieltä, 
jälkimmäinen toimivaltainen viranomainen 
voi saattaa asian toistamiseen EAMV:n 
käsiteltäväksi, ja tämä voi toimia sille 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan 
mukaisesti siirretyn toimivallan mukaisesti. 
EAMV seuraa vapautusten soveltamista ja 
antaa komissiolle vuosittain selvityksen 
siitä, kuinka niitä sovelletaan käytännössä.

kuluessa ilmoituksen vastaanotosta EAMV 
antaa kyseiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle myönteisen lausunnon, 
jossa arvioidaan, onko kukin vapautus 1 
kohdalla vahvistettujen ja 3 kohdan b ja c 
alakohdan mukaisesti hyväksytyllä 
delegoidulla säädöksellä täsmennettyjen 
vaatimusten mukainen. Toimivaltainen 
viranomainen myöntää vapautukset 
ainoastaan siinä tapauksessa, että EAMV 
antaa myönteisen lausunnon. Jos 
kyseinen toimivaltainen viranomainen 
myöntää vapautuksen ja toisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on tästä eri 
mieltä, jälkimmäinen toimivaltainen 
viranomainen voi saattaa asian 
toistamiseen EAMV:n käsiteltäväksi, ja 
tämä voi toimia sille asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 19 artiklan mukaisesti siirretyn 
toimivallan mukaisesti. EAMV seuraa 
vapautusten soveltamista ja antaa 
komissiolle vuosittain selvityksen siitä, 
kuinka niitä sovelletaan käytännössä.

Or. en

Tarkistus 269
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen vapautuksen myöntämistä 1 
kohdan mukaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
kunkin yksittäisen vapautuspyynnön 
suunniteltu käyttötarkoitus sekä annettava 
selvitys vapautusten toiminnasta. Ilmoitus 
vapautuksen myöntämistä koskevasta 
aikomuksesta on annettava vähintään kuusi 
kuukautta ennen kuin vapautus on tarkoitus 
saattaa voimaan. Kolmen kuukauden 
kuluessa ilmoituksen vastaanotosta EAMV 

2. Ennen vapautuksen myöntämistä 1 
kohdan mukaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
kunkin yksittäisen vapautuspyynnön 
suunniteltu käyttötarkoitus sekä annettava 
selvitys vapautusten toiminnasta. Ilmoitus 
vapautuksen myöntämistä koskevasta 
aikomuksesta on annettava vähintään kuusi 
kuukautta ennen kuin vapautus on tarkoitus 
saattaa voimaan. Kolmen kuukauden 
kuluessa ilmoituksen vastaanotosta EAMV 
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antaa kyseiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle lausunnon, jossa arvioidaan, 
onko kukin vapautus 1 kohdalla 
vahvistettujen ja 3 kohdan b ja c alakohdan 
mukaisesti hyväksytyllä delegoidulla 
säädöksellä täsmennettyjen vaatimusten 
mukainen. Jos kyseinen toimivaltainen 
viranomainen myöntää vapautuksen ja 
toisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on tästä eri mieltä, 
jälkimmäinen toimivaltainen viranomainen 
voi saattaa asian toistamiseen EAMV:n 
käsiteltäväksi, ja tämä voi toimia sille 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan 
mukaisesti siirretyn toimivallan mukaisesti.
EAMV seuraa vapautusten soveltamista ja 
antaa komissiolle vuosittain selvityksen 
siitä, kuinka niitä sovelletaan käytännössä.

antaa kyseiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle sitovan lausunnon, jossa 
arvioidaan, onko kukin vapautus 1 
kohdalla vahvistettujen ja 3 kohdan b 
alakohdan mukaisesti hyväksytyllä 
delegoidulla säädöksellä täsmennettyjen 
vaatimusten mukainen. Jos kyseinen 
toimivaltainen viranomainen myöntää 
vapautuksen ja toisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on tästä eri 
mieltä, jälkimmäinen toimivaltainen 
viranomainen voi saattaa asian 
toistamiseen EAMV:n käsiteltäväksi, ja 
tämä voi toimia sille asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 19 artiklan mukaisesti siirretyn 
toimivallan mukaisesti. EAMV seuraa 
vapautusten soveltamista ja antaa 
komissiolle vuosittain selvityksen siitä, 
kuinka niitä sovelletaan käytännössä.

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää varmistaa, että poikkeukset pannaan täytäntöön yhdenmukaisella tavalla. 
Lisäksi EAMV:n lausunnon, jossa arvioidaan, onko kukin vapautus 
rahoitusmarkkinadirektiivin vaatimusten mukainen, olisi oltava sitova.

Tarkistus 270
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen vapautuksen myöntämistä 1 
kohdan mukaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
kunkin yksittäisen vapautuspyynnön 
suunniteltu käyttötarkoitus sekä annettava 
selvitys vapautusten toiminnasta. Ilmoitus 
vapautuksen myöntämistä koskevasta 
aikomuksesta on annettava vähintään kuusi 
kuukautta ennen kuin vapautus on tarkoitus 

2. Ennen vapautuksen myöntämistä 1 
kohdan mukaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
kunkin yksittäisen vapautuspyynnön 
suunniteltu käyttötarkoitus sekä annettava 
selvitys vapautusten toiminnasta. Ilmoitus 
vapautuksen myöntämistä koskevasta 
aikomuksesta on annettava vähintään kuusi 
kuukautta ennen kuin vapautus on tarkoitus 
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saattaa voimaan. Kolmen kuukauden 
kuluessa ilmoituksen vastaanotosta EAMV 
antaa kyseiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle lausunnon, jossa arvioidaan, 
onko kukin vapautus 1 kohdalla 
vahvistettujen ja 3 kohdan b ja c alakohdan 
mukaisesti hyväksytyllä delegoidulla 
säädöksellä täsmennettyjen vaatimusten 
mukainen. Jos kyseinen toimivaltainen 
viranomainen myöntää vapautuksen ja 
toisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on tästä eri mieltä, 
jälkimmäinen toimivaltainen 
viranomainen voi saattaa asian 
toistamiseen EAMV:n käsiteltäväksi, ja 
tämä voi toimia sille asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 19 artiklan mukaisesti siirretyn 
toimivallan mukaisesti. EAMV seuraa 
vapautusten soveltamista ja antaa 
komissiolle vuosittain selvityksen siitä, 
kuinka niitä sovelletaan käytännössä.

saattaa voimaan. Kolmen kuukauden 
kuluessa ilmoituksen vastaanotosta EAMV 
antaa kyseiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle sitovan lausunnon, jossa 
arvioidaan, onko kukin vapautus 1 
kohdalla vahvistettujen ja 3 kohdan b ja c 
alakohdan mukaisesti hyväksytyllä 
delegoidulla säädöksellä täsmennettyjen 
vaatimusten mukainen. Epävarmuuden 
välttämiseksi ja koska EAMV:n lausunto 
on sitova, toimivaltainen viranomainen 
myöntää vapautuksen ainoastaan, jos se 
on täysin EAMV:n päätöksen mukainen.

Jos kyseinen toimivaltainen viranomainen 
myöntää vapautuksen, vapautusta on 
automaattisesti sovellettava kaikissa 
jäsenvaltioissa. 
EAMV seuraa vapautusten soveltamista 
ja antaa komissiolle vuosittain selvityksen 
siitä, kuinka niitä sovelletaan 
käytännössä.

Or. en

Tarkistus 271
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ennen vapautuksen myöntämistä 1 
kohdan mukaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 

2. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
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kunkin yksittäisen vapautuspyynnön 
suunniteltu käyttötarkoitus sekä annettava 
selvitys vapautusten toiminnasta. Ilmoitus 
vapautuksen myöntämistä koskevasta 
aikomuksesta on annettava vähintään kuusi
kuukautta ennen kuin vapautus on tarkoitus 
saattaa voimaan. Kolmen kuukauden 
kuluessa ilmoituksen vastaanotosta EAMV 
antaa kyseiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle lausunnon, jossa arvioidaan, 
onko kukin vapautus 1 kohdalla 
vahvistettujen ja 3 kohdan b ja c alakohdan 
mukaisesti hyväksytyllä delegoidulla 
säädöksellä täsmennettyjen vaatimusten 
mukainen. Jos kyseinen toimivaltainen 
viranomainen myöntää vapautuksen ja 
toisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on tästä eri mieltä, 
jälkimmäinen toimivaltainen 
viranomainen voi saattaa asian 
toistamiseen EAMV:n käsiteltäväksi, ja 
tämä voi toimia sille asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 19 artiklan mukaisesti siirretyn 
toimivallan mukaisesti. EAMV seuraa 
vapautusten soveltamista ja antaa 
komissiolle vuosittain selvityksen siitä, 
kuinka niitä sovelletaan käytännössä.

sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on saatava toimivaltaisen 
viranomaisen lupa ennen kuin ne 
käyttävät 1 kohdassa tarkoitettua 
poikkeusta. Ennen vapautuksen 
myöntämistä 1 kohdan mukaisesti 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava EAMV:lle ja muille 
toimivaltaisille viranomaisille kunkin 
yksittäisen vapautuspyynnön suunniteltu 
käyttötarkoitus sekä annettava selvitys 
vapautusten toiminnasta. Ilmoitus 
vapautuksen myöntämistä koskevasta 
aikomuksesta on annettava vähintään neljä
kuukautta ennen kuin vapautus on tarkoitus 
saattaa voimaan. Kahden kuukauden 
kuluessa ilmoituksen vastaanotosta EAMV 
antaa kyseiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle lausunnon, jossa arvioidaan, 
onko kukin vapautus 1 kohdalla
vahvistettujen ja 3 kohdan b ja c alakohdan 
mukaisesti hyväksytyllä delegoidulla 
säädöksellä täsmennettyjen vaatimusten 
mukainen.

Saatuaan EAMV:n lausunnon kollegio, 
jossa EAMV toimii puheenjohtajana ja 
joka koostuu kaikkien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisista viranomaisista, antaa 
yhden kuukauden kuluessa yhteisen 
lausunnon. Ilman kollegion myönteistä 
yhteistä lausuntoa toimivaltaiset 
viranomaiset eivät myönnä vapautusta 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitäville 
markkinoiden ylläpitäjille.
Jos kyseinen toimivaltainen viranomainen 
myöntää vapautuksen ja toisen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
on tästä tai myönnetyn vapautuksen 
tehokkaasta soveltamisesta eri mieltä, 
viimeksi mainittu toimivaltainen 
viranomainen voi saattaa asian 
toistamiseen EAMV:n käsiteltäväksi, joka 
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voi toimia sille asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 19 artiklan mukaisesti siirretyn 
toimivallan mukaisesti. EAMV seuraa 
vapautusten soveltamista ja antaa 
komissiolle vuosittain selvityksen siitä, 
kuinka niitä sovelletaan käytännössä.

Or. en

Tarkistus 272
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava kyetä peruuttamaan säänneltyjen 
markkinoiden, markkinoiden ylläpitäjien 
ja sijoituspalveluyritysten lupa käyttää 
yhtä 3 kohdassa täsmennetyistä 
vapautuksista. Toimivaltaiset 
viranomaiset peruuttavat luvan, jos ne 
huomaavat, että vapautusta käytetään 
tavalla, joka poikkeaa sen alkuperäisestä 
tarkoituksesta, tai jos ne katsovat, että 
vapautusta käytetään tässä artiklassa
vahvistettujen säännösten kiertämiseen.
Ennen vapautuksen käyttämistä koskevan 
luvan peruuttamista toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava aikeestaan 
EAMV:lle ja muille toimivaltaisille 
viranomaisille ja annettava täydellinen 
selvitys aikeen taustalla olevista syistä. 
Ilmoitus aikeesta peruuttaa vapautuksen 
käyttämistä koskeva lupa on tehtävä 
mahdollisimman pian. Yhden kuukauden 
kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta 
EAMV antaa kyseiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle lausunnon, joka ei ole 
sitova. Lausunnon saatuaan 
toimivaltainen viranomainen saattaa 
päätöksensä voimaan.
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Or. en

Perustelu

Tuomivaltaisille viranomaisille on annettava riittävästi joustovaraa vapautuksen käyttämistä 
koskevan luvan myöntämiseen ja myös sen peruuttamiseen. Tällä varmistetaan, että 
toimivaltaiset viranomaiset voivat reagoida nopeasti yllättäviin muutoksiin markkinoilla.

Tarkistus 273
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimivaltaiset viranomaiset ja EAMV 
noudattavat seuraavia yleisperiaatteita 
myöntäessään avoimuusvaatimuksia 
koskevia vapautuksia:
– avoimuusvaatimuksia koskevat 
vapautukset hyväksytään ainoastaan 
tapauksissa, joissa avoimuudella olisi 
suora kielteinen vaikutus toimeksiannon 
antavaan sijoittajaan;
– vapautusten seurauksena mikään 
sijoittajaryhmä ei saa rajoittaa 
avoimuutta kohtuuttomasti saadakseen 
etua sellaisten sijoittajien kustannuksella, 
joilla ei ole pääsyä tietoihin;
– avoimuusvaatimuksia koskevilla 
vapautuksilla ei saa rajoittaa niiden 
rahoitusvälineiden markkinoiden 
avoimuutta, joita vapautus koskee;

Or. en

Perustelu

Jotta vapautukset eivät rajoittaisi Euroopan finanssimarkkinoiden avoimuutta kohtuuttomasti, 
asetuksella vahvistetaan yleisperiaatteet, joita toimivaltaiset viranomaiset ja EAMV 
noudattavat myöntäessään avoimuusvaatimuksia koskevia vapautuksia.
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Tarkistus 274
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toteuttaessaan toimeksiantoja, joiden 
osalta ei tarvitse julkistaa 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja 
ja joissa käytetään muilla markkinoilla 
määriteltyä viitehintaa, säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai 
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on 
varmistettava, että ne saavat viitehinnan 
nopeammin käyttöönsä kuin mikään muu 
markkinaosapuoli, joka toteuttaa 
toimeksiantoja niiden kauppapaikassa.

Or. en

Tarkistus 275
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään
seuraavat:

3. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa
täsmennetään

Or. en

Perustelu

Vapautusten toimintatavan tarkan määrittelemisen olisi perustuttava suoraan tietoon 
omaisuuseräluokasta ja siitä, miten rahoitusvälineistä käydään kauppaa. EAMV:llä on tässä 
asiassa parempi asiantuntemus kuin komissiolla.
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Tarkistus 276
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään 
seuraavat:

3. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa
täsmennetään

Or. en

Perustelu

Tämä on tekninen asia, joka edellyttää yksityiskohtaista tietoa markkinoista. Siksi on 
asianmukaisempaa antaa vastuu EAMV:lle.

Tarkistus 277
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään 
seuraavat:

3. EAMV hyväksyy sitovien teknisten 
standardien avulla toimenpiteet, joissa
täsmennetään

Or. en

Tarkistus 278
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) välinelajin osalta niiden 
toimeksiantojen koko ja tyyppi, jotka 
voidaan 1 kohdan mukaisesti vapauttaa 
tietojen julkistamisvelvollisuudesta ennen 
kaupantekoa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 279
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kunkin rahoitusvälinelajin osalta 
markkinamalli, joka voidaan 1 kohdan 
mukaisesti vapauttaa tietojen 
julkistamisvelvollisuudesta ennen 
kaupantekoa, ja erityisesti tietojen 
julkistamisvelvollisuuden soveltaminen 
säänneltyjen markkinoiden käyttämiin 
kaupankäyntimenetelmiin, joilla 
toteutetaan kauppoja markkinoiden 
sääntöjen mukaisesti soveltaen hintoja, 
jotka määritetään säänneltyjen 
markkinoiden ulkopuolella tai ajoittain 
järjestettävissä huutokaupoissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 280
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kunkin rahoitusvälinelajin osalta Poistetaan.
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markkinamalli, joka voidaan 1 kohdan 
mukaisesti vapauttaa tietojen 
julkistamisvelvollisuudesta ennen 
kaupantekoa, ja erityisesti tietojen 
julkistamisvelvollisuuden soveltaminen 
säänneltyjen markkinoiden käyttämiin 
kaupankäyntimenetelmiin, joilla 
toteutetaan kauppoja markkinoiden 
sääntöjen mukaisesti soveltaen hintoja, 
jotka määritetään säänneltyjen 
markkinoiden ulkopuolella tai ajoittain 
järjestettävissä huutokaupoissa.

Or. en

Tarkistus 281
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kunkin rahoitusvälinelajin osalta 
markkinamalli, joka voidaan 1 kohdan 
mukaisesti vapauttaa tietojen 
julkistamisvelvollisuudesta ennen 
kaupantekoa, ja erityisesti tietojen 
julkistamisvelvollisuuden soveltaminen 
säänneltyjen markkinoiden käyttämiin 
kaupankäyntimenetelmiin, joilla 
toteutetaan kauppoja markkinoiden 
sääntöjen mukaisesti soveltaen hintoja, 
jotka määritetään säänneltyjen 
markkinoiden ulkopuolella tai ajoittain 
järjestettävissä huutokaupoissa.

(c) kunkin rahoitusvälinelajin osalta 
markkinamalli, joka voidaan 1 kohdan 
mukaisesti vapauttaa tietojen 
julkistamisvelvollisuudesta ennen 
kaupantekoa, ja erityisesti tietojen 
julkistamisvelvollisuuden soveltaminen 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien
käyttämiin kaupankäyntimenetelmiin, joilla 
toteutetaan kauppoja markkinoiden 
sääntöjen mukaisesti soveltaen hintoja, 
jotka määritetään säänneltyjen 
markkinoiden, monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien
ulkopuolella tai ajoittain järjestettävissä 
huutokaupoissa.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää selventää, että tämä koskee myös monenkeskisiä kaupankäyntijärjestelmiä ja 
organisoituja kaupankäyntijärjestelmiä.

Tarkistus 282
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kunkin rahoitusvälinelajin osalta 
markkinamalli, joka voidaan 1 kohdan 
mukaisesti vapauttaa tietojen 
julkistamisvelvollisuudesta ennen 
kaupantekoa, ja erityisesti tietojen 
julkistamisvelvollisuuden soveltaminen
säänneltyjen markkinoiden käyttämiin 
kaupankäyntimenetelmiin, joilla 
toteutetaan kauppoja markkinoiden 
sääntöjen mukaisesti soveltaen hintoja, 
jotka määritetään säänneltyjen 
markkinoiden ulkopuolella tai ajoittain 
järjestettävissä huutokaupoissa.

(c) kunkin rahoitusvälinelajin osalta 
markkinamalli, joka voidaan 1 kohdan 
mukaisesti vapauttaa tietojen 
julkistamisvelvollisuudesta ennen 
kaupantekoa, ja erityisesti tietojen 
julkistamisvelvollisuuden soveltaminen
kauppapaikkojen käyttämiin 
kaupankäyntimenetelmiin, joilla 
toteutetaan kauppoja markkinoiden 
sääntöjen mukaisesti soveltaen hintoja, 
jotka määritetään ajoittain järjestettävissä 
huutokaupoissa.

Or. en

Tarkistus 283
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) toteutettavaksi jätettävien 
toimeksiantojen osalta asianmukainen 
keskikurssihinta, jota vasten 
toimeksiannot voidaan täsmäyttää;

Or. en
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Perustelu

Vapautus, joka koskee asianmukaisella keskikurssihinnalla toteutettavia toimeksiantoja, on 
tarpeen täsmentää tasolla 1, jotta suuret institutionaaliset sijoittajat voivat jatkossakin käydä 
osakekauppaa ilman, että ne joutuvat sellaisten saalistusstrategioiden kohteeksi, joissa 
käytetään julkistettuja tietoja niiden hintojen nostamiseksi, joita institutionaaliset sijoittajat 
joutuvat maksamaan osakkeistaan, tai niiden hintojen laskemiseksi, joilla ne myyvät 
osakkeitaan.

Tarkistus 284
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 285
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
...kuuta ...1.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
3 alakohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 
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1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
__________________
1 EUVL, pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 12 kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 286
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. EAMV tarkastelee vapautuksia, jotka 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
myöntäneet direktiivin 2004/397EY 29 
artiklan 2 kohdan ja 44 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti sekä komission asetuksen (EY) 
N:o 1287/2006 18–20 artiklan mukaisesti 
ennen tämän asetuksen voimaantuloa, 
viimeistään [kahden vuoden kuluttua 
tämän asetuksen soveltamisen 
alkamispäivästä]. EAMV antaa kyseiselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle lausunnon, 
jossa arvioidaan, onko kukin vapautus 
edelleen tällä asetuksella ja tähän 
asetukseen perustuvilla delegoiduilla 
säädöksillä vahvistettujen vaatimusten 
mukainen.

4. EAMV tarkastelee vapautuksia, jotka 
toimivaltaiset viranomaiset ovat
myöntäneet direktiivin 2004/397EY 29 
artiklan 2 kohdan ja 44 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti sekä komission asetuksen (EY) 
N:o 1287/2006 18–20 artiklan mukaisesti 
ennen tämän asetuksen voimaantuloa, 
viimeistään [kahden vuoden kuluttua 
tämän asetuksen soveltamisen 
alkamispäivästä]. EAMV antaa kyseiselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle sitovan
lausunnon, jossa arvioidaan, onko kukin 
vapautus edelleen tällä asetuksella ja tähän 
asetukseen perustuvilla delegoiduilla 
säädöksillä vahvistettujen vaatimusten 
mukainen.

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää varmistaa, että poikkeukset pannaan täytäntöön yhdenmukaisella tavalla.
Lisäksi EAMV:n lausunnon, jossa arvioidaan, onko kukin vapautus 
rahoitusmarkkinadirektiivin vaatimusten mukainen, olisi oltava sitova.
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Tarkistus 287
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on julkistettava toteutettujen 
liiketoimien hinnat, määrät ja ajankohdat 
sellaisten osakkeiden, talletustodistusten, 
pörssilistattujen rahastojen, todistusten ja 
muiden samankaltaisten rahoitusvälineiden 
osalta, jotka on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi tai joilla käydään kauppaa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on julkistettava 
yksityiskohtaiset tiedot näistä liiketoimista 
niin reaaliaikaisesti kuin on teknisesti 
mahdollista.

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on julkistettava 
toteutettujen liiketoimien hinnat, määrät ja 
ajankohdat sellaisten osakkeiden, 
talletustodistusten, pörssilistattujen 
rahastojen, todistusten ja muiden 
samankaltaisten rahoitusvälineiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on julkistettava 
yksityiskohtaiset tiedot näistä liiketoimista 
niin reaaliaikaisesti kuin on teknisesti 
mahdollista.

Or. en

Tarkistus 288
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
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ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on julkistettava 
toteutettujen liiketoimien hinnat, määrät ja 
ajankohdat sellaisten osakkeiden, 
talletustodistusten, pörssilistattujen 
rahastojen, todistusten ja muiden 
samankaltaisten rahoitusvälineiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä. 
Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on julkistettava 
yksityiskohtaiset tiedot näistä liiketoimista 
niin reaaliaikaisesti kuin on teknisesti 
mahdollista.

ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on julkistettava 
toteutettujen liiketoimien hinnat, määrät ja 
ajankohdat sellaisten osakkeiden, 
talletustodistusten, pörssilistattujen 
rahastojen, todistusten ja muiden 
samankaltaisten rahoitusvälineiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joilla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä. 
Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on julkistettava 
yksityiskohtaiset tiedot näistä liiketoimista 
niin reaaliaikaisesti kuin on teknisesti 
mahdollista.

Or. en

Tarkistus 289
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on julkistettava 
toteutettujen liiketoimien hinnat, määrät ja 
ajankohdat sellaisten osakkeiden, 
talletustodistusten, pörssilistattujen 
rahastojen, todistusten ja muiden 
samankaltaisten rahoitusvälineiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä. 

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on julkistettava 
toteutettujen liiketoimien hinnat, määrät ja 
ajankohdat sellaisten osakkeiden, 
talletustodistusten, pörssilistattujen 
rahastojen, todistusten ja muiden 
samankaltaisten rahoitusvälineiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä. 
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Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on julkistettava 
yksityiskohtaiset tiedot näistä liiketoimista 
niin reaaliaikaisesti kuin on teknisesti 
mahdollista.

Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on julkistettava 
yksityiskohtaiset tiedot näistä liiketoimista 
niin reaaliaikaisesti kuin on teknisesti 
mahdollista. Sähköisessä 
kaupankäynnissä viive kaupan jälkeisten 
tietojen saatavuudelle ei saa olla pitempi 
kuin kaksi kertaa toteuttamisen latenssi.

Or. en

Tarkistus 290
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on annettava kohtuullisin 
kustannuksin ja syrjimättömällä tavalla 
ensimmäisen kohdan mukaisesti 
annettavien tietojen julkistamiseen 
käyttämänsä järjestelyt niiden 
sijoituspalveluyritysten saataville, joiden 
on julkistettava tiedot osakkeilla, 
talletustodistuksilla, pörssilistatuilla 
rahastoilla, todistuksilla tai muilla 
samankaltaisilla rahoitusvälineillä 
toteuttamistaan liiketoimista 19 artiklan 
mukaisesti.

2. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja
markkinoiden ylläpitäjien on annettava 
kohtuullisin kustannuksin ja 
syrjimättömällä tavalla ensimmäisen 
kohdan mukaisesti annettavien tietojen 
julkistamiseen käyttämänsä järjestelyt 
niiden sijoituspalveluyritysten saataville, 
joiden on julkistettava tiedot osakkeilla, 
talletustodistuksilla, pörssilistatuilla 
rahastoilla, todistuksilla tai muilla 
samankaltaisilla rahoitusvälineillä 
toteuttamistaan liiketoimista 19 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 291
Pascal Canfin
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on annettava 
kohtuullisin kustannuksin ja 
syrjimättömällä tavalla ensimmäisen 
kohdan mukaisesti annettavien tietojen 
julkistamiseen käyttämänsä järjestelyt 
niiden sijoituspalveluyritysten saataville, 
joiden on julkistettava tiedot osakkeilla, 
talletustodistuksilla, pörssilistatuilla 
rahastoilla, todistuksilla tai muilla 
samankaltaisilla rahoitusvälineillä 
toteuttamistaan liiketoimista 19 artiklan 
mukaisesti.

2. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on annettava 
kohtuullisin kustannuksin ja 
syrjimättömällä tavalla ensimmäisen 
kohdan mukaisesti annettavien tietojen 
julkistamiseen käyttämänsä järjestelyt 
tehokkaasti niiden sijoituspalveluyritysten 
saataville, joiden on julkistettava tiedot 
osakkeilla, talletustodistuksilla, 
pörssilistatuilla rahastoilla, todistuksilla tai 
muilla samankaltaisilla rahoitusvälineillä 
toteuttamistaan liiketoimista 19 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 292
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien ensimmäisen 
kohdan mukaisesti annettavien tietojen 
julkistamiseen käyttämien järjestelyjen on 
oltava hyväksytyn julkistamisjärjestelyn 
säännöksien mukaisia.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan tietojen julkistamista koskevien järjestelyjen 
standardointi siten, että kaiken raportoinnin edellytetään täyttävän 
rahoitusmarkkinadirektiivin 61–66 artiklan mukaisen hyväksytyn julkistamisjärjestelyn 
normit.

Tarkistus 293
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava antaa säännellyille markkinoille 
lupa liiketoimia koskevien 
yksityiskohtaisten tietojen julkistamiseen 
tietyllä viiveellä liiketoimien tyypin tai 
koon perusteella. Toimivaltaiset 
viranomaiset voivat erityisesti antaa luvan 
sellaisten liiketoimien julkistamiseen 
viiveellä, jotka ovat kooltaan suuria 
kyseisen osakkeen, talletustodistuksen, 
pörssilistatun rahaston, todistuksen tai 
muun samankaltaisen rahoitusvälineen 
taikka osake-, talletustodistus- tai 
todistuslajin tai pörssilistatun rahaston tai 
muun samankaltaisen rahoitusvälineen 
lajin tavanomaiseen markkinakokoon 
verrattuna. Säänneltyjen markkinoiden 
sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on saatava toimivaltaisen 
viranomaisen ennakkohyväksyntä 
ehdotetulle viivästettyä julkistamista 
koskevalle järjestelylle ja tiedotettava 
näistä järjestelyistä selkeästi 
markkinaosapuolille ja sijoittajille. EAMV 
seuraa kauppojen viivästettyä julkistamista 
koskevien järjestelyiden soveltamista ja 
antaa komissiolle vuosittain selvityksen 

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava antaa säännellyille markkinoille 
lupa liiketoimia koskevien 
yksityiskohtaisten tietojen julkistamiseen 
tietyllä viiveellä liiketoimien tyypin tai 
koon perusteella. Toimivaltaiset 
viranomaiset voivat erityisesti antaa luvan 
sellaisten liiketoimien julkistamiseen 
viiveellä, jotka ovat kooltaan suuria 
kyseisen osakkeen, talletustodistuksen, 
pörssilistatun rahaston, todistuksen tai 
muun samankaltaisen rahoitusvälineen 
taikka osake-, talletustodistus- tai 
todistuslajin tai pörssilistatun rahaston tai 
muun samankaltaisen rahoitusvälineen 
lajin tavanomaiseen markkinakokoon 
verrattuna tai liittyvät komission asetuksen 
(EY) N:o 2273/2003 2 artiklan 9 kohdassa 
määriteltyihin merkittäviin 
liikkeeseenlaskuihin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on saatava toimivaltaisen 
viranomaisen ennakkohyväksyntä 
ehdotetulle viivästettyä julkistamista 
koskevalle järjestelylle ja tiedotettava 
näistä järjestelyistä selkeästi 
markkinaosapuolille ja sijoittajille. EAMV 
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siitä, kuinka niitä sovelletaan käytännössä. seuraa kauppojen viivästettyä julkistamista 
koskevien järjestelyiden soveltamista ja 
antaa komissiolle vuosittain selvityksen 
siitä, kuinka niitä sovelletaan käytännössä.

Or. en

Perustelu

Euroopan pääomamarkkinoiden vetovoimaisuuden kannalta on tärkeää, että listautumisannit 
ja toissijaiset annit voidaan käsitellä tehokkaasti. Merkittävien liikkeeseenlaskujen 
hinnanmuodostusmekanismeissa käytetään yleensä bookbuilding-mekanismeja ja niiden 
hinnanmuodostusmekanismit poikkeavat merkittävästi tavanomaisista jälkimarkkinoista. 
Näissä anneissa asianmukainen avoimuus saavutetaan tällaisilla julkisilla ilmoituksilla.

Tarkistus 294
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava antaa säännellyille markkinoille 
lupa liiketoimia koskevien 
yksityiskohtaisten tietojen julkistamiseen 
tietyllä viiveellä liiketoimien tyypin tai 
koon perusteella. Toimivaltaiset 
viranomaiset voivat erityisesti antaa luvan 
sellaisten liiketoimien julkistamiseen 
viiveellä, jotka ovat kooltaan suuria 
kyseisen osakkeen, talletustodistuksen, 
pörssilistatun rahaston, todistuksen tai 
muun samankaltaisen rahoitusvälineen 
taikka osake-, talletustodistus- tai 
todistuslajin tai pörssilistatun rahaston tai 
muun samankaltaisen rahoitusvälineen 
lajin tavanomaiseen markkinakokoon 
verrattuna. Säänneltyjen markkinoiden 
sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on saatava toimivaltaisen 
viranomaisen ennakkohyväksyntä 

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava antaa säännellyille markkinoille 
lupa liiketoimia koskevien 
yksityiskohtaisten tietojen julkistamiseen 
tietyllä viiveellä liiketoimien tyypin tai 
koon perusteella. Toimivaltaiset 
viranomaiset voivat erityisesti antaa luvan 
sellaisten liiketoimien julkistamiseen 
viiveellä, jotka ovat kooltaan suuria 
kyseisen osakkeen, talletustodistuksen, 
pörssilistatun rahaston, todistuksen tai 
muun samankaltaisen rahoitusvälineen 
taikka osake-, talletustodistus- tai 
todistuslajin tai pörssilistatun rahaston tai 
muun samankaltaisen rahoitusvälineen 
lajin tavanomaiseen markkinakokoon 
verrattuna. Säänneltyjen markkinoiden 
sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on saatava toimivaltaisen 
viranomaisen ennakkohyväksyntä 
ehdotetulle viivästettyä julkistamista 
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ehdotetulle viivästettyä julkistamista 
koskevalle järjestelylle ja tiedotettava 
näistä järjestelyistä selkeästi 
markkinaosapuolille ja sijoittajille. EAMV 
seuraa kauppojen viivästettyä julkistamista 
koskevien järjestelyiden soveltamista ja 
antaa komissiolle vuosittain selvityksen 
siitä, kuinka niitä sovelletaan käytännössä.

koskevalle järjestelylle ja tiedotettava 
näistä järjestelyistä selkeästi
markkinaosapuolille ja sijoittajille. EAMV 
seuraa kauppojen viivästettyä julkistamista 
koskevien järjestelyiden soveltamista ja 
antaa komissiolle vuosittain selvityksen 
siitä, kuinka niitä sovelletaan käytännössä.

Or. en

Tarkistus 295
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava antaa säännellyille markkinoille 
lupa liiketoimia koskevien 
yksityiskohtaisten tietojen julkistamiseen 
tietyllä viiveellä liiketoimien tyypin tai 
koon perusteella. Toimivaltaiset 
viranomaiset voivat erityisesti antaa luvan 
sellaisten liiketoimien julkistamiseen 
viiveellä, jotka ovat kooltaan suuria 
kyseisen osakkeen, talletustodistuksen, 
pörssilistatun rahaston, todistuksen tai 
muun samankaltaisen rahoitusvälineen 
taikka osake-, talletustodistus- tai 
todistuslajin tai pörssilistatun rahaston tai 
muun samankaltaisen rahoitusvälineen 
lajin tavanomaiseen markkinakokoon 
verrattuna. Säänneltyjen markkinoiden 
sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on saatava toimivaltaisen 
viranomaisen ennakkohyväksyntä 
ehdotetulle viivästettyä julkistamista 
koskevalle järjestelylle ja tiedotettava 
näistä järjestelyistä selkeästi 

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava antaa säännellyille markkinoille 
lupa liiketoimia koskevien 
yksityiskohtaisten tietojen julkistamiseen 
tietyllä viiveellä, kun liiketoimet ovat 
kooltaan poikkeuksellisen suuria kyseisen 
osakkeen, talletustodistuksen, 
pörssilistatun rahaston, todistuksen tai 
muun samankaltaisen rahoitusvälineen 
taikka osake-, talletustodistus- tai 
todistuslajin tai pörssilistatun rahaston tai 
muun samankaltaisen rahoitusvälineen 
lajin tavanomaiseen markkinakokoon 
verrattuna. Säänneltyjen markkinoiden 
sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on saatava toimivaltaisen 
viranomaisen ennakkohyväksyntä 
ehdotetulle viivästettyä julkistamista 
koskevalle järjestelylle ja tiedotettava 
näistä järjestelyistä selkeästi 
markkinaosapuolille ja sijoittajille. EAMV 
seuraa kauppojen viivästettyä julkistamista 
koskevien järjestelyiden soveltamista ja 
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markkinaosapuolille ja sijoittajille. EAMV 
seuraa kauppojen viivästettyä julkistamista 
koskevien järjestelyiden soveltamista ja 
antaa komissiolle vuosittain selvityksen 
siitä, kuinka niitä sovelletaan käytännössä.

antaa komissiolle vuosittain selvityksen 
siitä, kuinka niitä sovelletaan käytännössä.

Or. en

Tarkistus 296
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen antaa 
luvan julkistamiseen viiveellä ja toisen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
on tästä tai myönnetyn luvan tehokkaasta 
soveltamisesta eri mieltä, jälkimmäinen 
toimivaltainen viranomainen voi saattaa 
asian toistamiseen EAMV:n 
käsiteltäväksi, ja tämä voi toimia sille 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan 
mukaisesti siirretyn toimivallan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 297
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa vahvistetaan 
seuraavat:

2. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritellään
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Or. en

Perustelu

Viivästettyä tietojen julkistamista koskevien ehtojen määrittelemisen olisi perustuttava 
suoraan tietoon omaisuuseräluokasta ja siitä, miten rahoitusvälineistä käydään kauppaa. 
EAMV:llä on tässä asiassa parempi asiantuntemus kuin komissiolla.

Tarkistus 298
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa vahvistetaan 
seuraavat:

2. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa
määrätään

Or. en

Perustelu

Tämä on tekninen asia, joka edellyttää yksityiskohtaista tietoa markkinoista. Siksi on 
asianmukaisempaa antaa vastuu EAMV:lle.

Tarkistus 299
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kunkin rahoitusvälinelajin osalta 
yksityiskohdat, jotka säänneltyjen 
markkinoiden ja sijoituspalveluyritysten, 
mukaan lukien kauppojen sisäiset 
toteuttajat, sekä monenkeskistä
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja säänneltyjen 

(a) kunkin rahoitusvälinelajin osalta 
yksityiskohdat, jotka säänneltyjen 
markkinoiden ja sijoituspalveluyritysten, 
mukaan lukien kauppojen sisäiset 
toteuttajat, sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja säänneltyjen 
markkinoiden, on määritettävä 
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markkinoiden, on määritettävä 
julkistettavissa tiedoissa;

julkistettavissa tiedoissa;

Or. en

Tarkistus 300
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kunkin rahoitusvälinelajin osalta 
edellytykset, joiden täyttyessä säännellyille 
markkinoille ja sijoituspalveluyrityksille, 
mukaan lukien kauppojen sisäiset 
toteuttajat, taikka monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitäville 
sijoituspalveluyrityksille tai markkinoiden 
ylläpitäjille, voidaan antaa lupa kauppojen 
julkistamiseen tietyllä viiveellä, ja 
perusteet, joita sovelletaan tehtäessä 
päätöstä siitä, mitkä liiketoimet voidaan 
julkistaa tietyllä viiveellä niiden koon 
taikka osakkeen, talletustodistuksen, 
pörssilistatun rahaston, todistuksen tai 
muun samankaltaisen rahoitusvälineen 
tyypin vuoksi.

(b) kunkin rahoitusvälinelajin osalta 
edellytykset, joiden täyttyessä säännellyille 
markkinoille ja sijoituspalveluyrityksille, 
mukaan lukien kauppojen sisäiset 
toteuttajat, taikka monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitäville 
sijoituspalveluyrityksille tai markkinoiden 
ylläpitäjille, voidaan antaa lupa kauppojen 
julkistamiseen tietyllä viiveellä, ja 
perusteet, joita sovelletaan tehtäessä 
päätöstä siitä, mitkä liiketoimet voidaan 
julkistaa tietyllä viiveellä niiden koon 
taikka osakkeen, talletustodistuksen, 
pörssilistatun rahaston, todistuksen tai 
muun samankaltaisen rahoitusvälineen 
tyypin vuoksi.

Or. en

Tarkistus 301
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kunkin rahoitusvälinelajin osalta 
edellytykset, joiden täyttyessä säännellyille 
markkinoille ja sijoituspalveluyrityksille, 

(b) kunkin rahoitusvälinelajin osalta 
edellytykset, joiden täyttyessä säännellyille 
markkinoille ja sijoituspalveluyrityksille, 
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mukaan lukien kauppojen sisäiset 
toteuttajat, taikka monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitäville 
sijoituspalveluyrityksille tai markkinoiden 
ylläpitäjille, voidaan antaa lupa kauppojen 
julkistamiseen tietyllä viiveellä, ja 
perusteet, joita sovelletaan tehtäessä 
päätöstä siitä, mitkä liiketoimet voidaan 
julkistaa tietyllä viiveellä niiden koon 
taikka osakkeen, talletustodistuksen, 
pörssilistatun rahaston, todistuksen tai 
muun samankaltaisen rahoitusvälineen 
tyypin vuoksi.

mukaan lukien kauppojen sisäiset 
toteuttajat, taikka monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitäville 
sijoituspalveluyrityksille tai markkinoiden 
ylläpitäjille, voidaan antaa lupa kauppojen 
julkistamiseen tietyllä viiveellä, ja 
perusteet, joita sovelletaan tehtäessä 
päätöstä siitä, mitkä liiketoimet voidaan 
julkistaa tietyllä viiveellä niiden koon 
taikka osakkeen, talletustodistuksen, 
pörssilistatun rahaston, todistuksen tai 
muun samankaltaisen rahoitusvälineen 
tyypin (vallitseva likviditeettiprofiili tai 
kaupankäynnin erityispiirteet mukaan 
luettuina) vuoksi.

Or. en

Tarkistus 302
Kay Swinburne

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

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
...kuuta ...1.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
tässä kohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.
__________________
1 EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 12 kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en
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Tarkistus 303
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 304
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Oman pääoman ehtoisten 

rahoitusvälineiden kauppaa edeltävien 
avoimuusvaatimusten tehokkuus

EAMV antaa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle vuosittain 
lausunnon kauppaa edeltävien 
avoimuusvaatimusten tehokkuudesta 
ottaen huomioon finanssimarkkinoilla 
tapahtuneen kehityksen. EAMV laskee 
erityisesti sellaisten liiketoimien osuuden,
jotka toteutettiin julkistamatta 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja tietoja.
Kun EAMV toteaa, että yli 10 prosenttia 
liiketoimista toteutetaan julkistamatta 
3 artiklan1 kohdassa tarkoitettuja tietoja, 
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tai katsoo, että oman pääoman ehtoisten 
rahoitusvälineiden kauppaa edeltävien 
avoimuusvaatimusten tehokkuutta 
koskeva vaatimus ei täyty, EAMV voi 
antaa lausunnon 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun vapautuksen tarkistamisesta.
Kolmen kuukauden kuluessa EAMV:n 
lausunnon vastaanotosta komissiolle 
siirretään valta antaa 94 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
vapautuksen tarkistamisesta, jotta 
varmistetaan kauppaa edeltävien 
avoimuusvaatimusten tehokkuus.

Or. en

Tarkistus 305
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Kauppapaikkojen kauppaa edeltävät 
avoimuusvaatimukset 
joukkovelkakirjojen, strukturoitujen 
rahoitustuotteiden, päästöoikeuksien ja 
johdannaisten osalta
1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon 
ottaen julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva 
kaupankäyntihalukkuus järjestelmissään 
ilmoitetuille toimeksiannoille tai 
hintatarjouksille sellaisten 
joukkovelkakirjojen ja strukturoitujen 
rahoitustuotteiden osalta, jotka on otettu 
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kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joista on julkaistu esite, 
päästöoikeuksien osalta sekä sellaisten 
johdannaisten osalta, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi tai joilla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä. Tätä 
vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai 
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on asetettava 
nämä tiedot jatkuvasti yleisön saataville 
tavanomaisena kaupankäyntiaikana.
2. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on annettava kohtuullisin 
kustannuksin ja syrjimättömällä tavalla 
ensimmäisen kohdan mukaisesti 
annettavien tietojen julkistamiseen 
käyttämänsä järjestelyt niiden 
sijoituspalveluyritysten saataville, joiden 
on julkistettava joukkovelkakirjoja, 
strukturoituja rahoitustuotteita, 
päästöoikeuksia ja johdannaisia koskevat 
hintatarjouksensa 17 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon liiketoimien koko näillä markkinoilla ja markkinaosapuolten vähäinen 
lukumäärä, kauppaa edeltävä avoimuus aiheuttaa todennäköisesti likviditeetin katoamisen ja 
saattaa häiritä merkittävästi markkinoita. Jos kaupan jälkeisistä avoimuusvaatimuksista 
voidaan tehdä merkityksellisiä, kauppaa edeltävä avoimuus ei ole välttämätöntä.

Tarkistus 306
Wolf Klinz
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksien osalta 
sekä sellaisten johdannaisten osalta, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä. 
Tätä vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite ja jotka ovat riittävän 
likvidejä, päästöoikeuksien osalta sekä 
sellaisten johdannaisten osalta, jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi tai joilla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä 
ja jotka ovat riittävän likvidejä. Tätä 
vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

Or. en

Tarkistus 307
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksien osalta 
sekä sellaisten johdannaisten osalta, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä. 
Tätä vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
tarvittaessa julkistettava hinnat sekä 
kyseisillä hinnoilla vallitseva 
kaupankäyntihalukkuus järjestelmissään 
ilmoitetuille toimeksiannoille tai 
hintatarjouksille sellaisten 
joukkovelkakirjojen ja strukturoitujen 
rahoitustuotteiden osalta, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joista on julkaistu esite, 
päästöoikeuksien osalta sekä sellaisten 
johdannaisten osalta, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään 
kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä. 
Tätä vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Siinä määrin kuin asia 
koskee hinnanmuodostusta, säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on julkistettava nämä tiedot 
vähittäiskoon liiketoimista, joihin 
viitataan direktiivissä 2004/109/EY ja 
direktiivissä 2010/73/EU, jatkuvasti 
tavanomaisena kaupankäyntiaikana.

Or. en

Perustelu

Jos tarvitaan jonkintasoista kauppaa edeltävää avoimuutta muilla kuin oman pääoman 
ehtoisilla markkinoilla, avoimuus olisi rajattava ainoastaan vähittäiskoon liiketoimiin, koska 
avoimuus olisi erittäin häiritsevää tukkumarkkinoilla. On kuitenkin kyseenalaista, mitä etua 
tällainen kauppaa edeltävä avoimuus toisi. Vähittäiskoon liiketoimet määritellään 
tarjousesitedirektiivissä ja avoimuusdirektiivissä. Olisi seurattava nykyistä standardia.
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Tarkistus 308
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon 
ottaen julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksien osalta 
sekä sellaisten johdannaisten osalta, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä. Tätä 
vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on julkistettava 
hinnat sekä kyseisillä hinnoilla vallitseva 
kaupankäyntihalukkuus järjestelmissään 
ilmoitetuille toimeksiannoille tai 
hintatarjouksille sellaisten 
joukkovelkakirjojen ja strukturoitujen 
rahoitustuotteiden osalta, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joilla käydään kauppaa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksien osalta 
sekä sellaisten johdannaisten osalta, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä. Tätä 
vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

Or. en

Perustelu

Tätä muotoilua tarvitaan sen varmistamiseksi, että kaikkiin markkinoiden ylläpitäjien tai 
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sijoituspalveluyritysten ylläpitämiin kaupankäyntijärjestelmiin sovelletaan asianmukaisia 
markkinasääntöjä. Tätä tuetaan myös Euroopan parlamentin joulukuussa 2010 
rahoitusvälineillä käytävän kaupan sääntelystä ("dark pools") antamassa mietinnössä. Näin 
ollen organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien luokka poistetaan tekstistä. Sanamuodon 
tarkoituksena on varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kaikkien 
kaupankäyntijärjestelmien välillä. Tavoitteena on avoimuuden parantamisen lisäksi 
varmistaa, että kaikkiin muun kuin oman pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin, joilla 
käydään kauppaa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, sovelletaan samoja kauppaa 
edeltäviä avoimuusvaatimuksia.

Tarkistus 309
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksien osalta 
sekä sellaisten johdannaisten osalta, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä. 
Tätä vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
julkistettava tässä kohdassa määritellyt 
likviditeettikriteerit täyttäviä välineitä 
koskevat hinnat sekä kyseisillä hinnoilla 
vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksien osalta 
sekä sellaisten johdannaisten osalta, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä. 
Tätä vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
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ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tässä 
kohdassa määritellyt likviditeettikriteerit 
täyttäviä välineitä koskevat tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana. Kun ammattimaiset 
ja hyväksyttävät vastapuolet neuvottelevat 
liiketoimista huutokauppamenettelyssä, 
kauppaa edeltävät tavoitehinnat on 
julkistettava mahdollisimman lähellä 
kauppahintaa.
Tässä artiklassa säädettyjä vaatimuksia 
sovelletaan ainoastaan niihin 
rahoitusvälineisiin, jotka on määritelty 
riittävän likvideiksi tai joilla on likvidit 
markkinat.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että avoimuusjärjestelmään voidaan sisällyttää RFQ-mallien ja 
huutokaupan/hybridikaupan kaltaiset kaupankäyntimallit. Mallit ovat erityisen tärkeitä 
tukkumarkkinoille, joilla markkinatakaajat tasapainottavat riskejä, joita he ovat ottaneet 
tarjotakseen asiakkailleen likviditeetin. Asetuksen 26 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja 
perusteita voitaisiin käyttää päätettäessä, onko väline riittävän likvidi avoimuusjärjestelmään 
sisällytettäväksi.

Tarkistus 310
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
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järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksien osalta 
sekä sellaisten johdannaisten osalta, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä. Tätä 
vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksien osalta 
sekä sellaisten johdannaisten osalta, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä. Tätä 
vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

Or. en

Tarkistus 311
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille
sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
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jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksien osalta 
sekä sellaisten johdannaisten osalta, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä. 
Tätä vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla, 
päästöoikeuksien osalta sekä sellaisten 
johdannaisten osalta, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään 
kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä. 
Tätä vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

Or. en

Tarkistus 312
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon 
ottaen julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
sellaisten joukkovelkakirjojen ja
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksien osalta 
sekä sellaisten johdannaisten osalta, jotka 

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on julkistettava 
hinnat sekä kyseisillä hinnoilla vallitseva 
kaupankäyntihalukkuus järjestelmissään 
ilmoitetuille toimeksiannoille tai 
hintatarjouksille sellaisten 
joukkovelkakirjojen ja strukturoitujen 
rahoitustuotteiden osalta, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joilla käydään kauppaa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksien osalta 
sekä sellaisten johdannaisten osalta, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
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on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä. Tätä 
vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä. Tätä 
vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana. Ilmoittamisen taso ja 
julkistamisen tiheys on määriteltävä 
suhteessa liikkeeseenlaskuun, liiketoimen 
kokoon ja kansallisten markkinoiden 
ominaisuuksiin.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 7 artiklan 1 kohta olisi muotoiltava uudelleen, jotta siinä ilmaistaan selkeästi sama 
suhteellisuusperiaate kuin johdanto-osan 14 kappaleessa. Tämän periaatteen ansiosta 
voidaan suunnitella kauppaa edeltävien ja kaupan jälkeisten avoimuusvaatimusten 
suhteellista määrittelyä, kuten edellä artiklan tarkistetussa versiossa todetaan.

Tarkistus 313
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
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säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksien osalta 
sekä sellaisten johdannaisten osalta, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä.
Tätä vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville 
tavanomaisena kaupankäyntiaikana.

säännellyillä markkinoilla, 
päästöoikeuksien osalta sekä sellaisten 
johdannaisten osalta, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään 
kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä. 
Tätä vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
yleisön saataville. Ilmoittamisen taso ja 
julkistamisen tiheys on määriteltävä 
suhteessa liikkeeseenlaskuun, liiketoimen 
kokoon ja kansallisten markkinoiden 
ominaisuuksiin.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 7 artiklan 1 kohta olisi muotoiltava uudelleen, jotta siinä ilmaistaan selkeästi sama 
suhteellisuusperiaate kuin johdanto-osan 14 kappaleessa. Tämän periaatteen ansiosta 
voidaan suunnitella kauppaa edeltävien ja kaupan jälkeisten avoimuusvaatimusten 
suhteellista määrittelyä.

Tarkistus 314
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
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järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksien osalta 
sekä sellaisten johdannaisten osalta, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä. 
Tätä vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksien osalta 
sekä sellaisten johdannaisten osalta, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä 
ja joissa liiketoimen koko on alle 
100 000 euroa. Tätä vaatimusta on 
sovellettava myös kiinnostuksen 
ilmauksiin, jotka antavat perusteet toimiin. 
Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on asetettava 
nämä tiedot jatkuvasti yleisön saataville 
tavanomaisena kaupankäyntiaikana.

Or. en

Perustelu

Tämä 100 000 euron kynnys on riittävän matala, että se ei kata laajojen institutionaalisten 
sijoittajien kauppaa suurilla joukkovelkakirjoilla (eikä siten vahingoita kohtuuttomasti 
likviditeettiä), mutta riittävän korkea sisältääkseen suurimman osan 
vähittäiskaupankäynnistä. 

Tarkistus 315
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on ylläpidettävä 

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on ylläpidettävä 
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kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksien osalta 
sekä sellaisten johdannaisten osalta, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä. 
Tätä vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksien osalta 
sekä sellaisten johdannaisten osalta, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joilla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä. 
Tätä vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

Or. en

Tarkistus 316
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
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järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksien osalta 
sekä sellaisten johdannaisten osalta, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä. Tätä 
vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksien osalta 
sekä sellaisten johdannaisten osalta, joihin 
sovelletaan 24 artiklassa tarkoitettua 
kaupankäyntivelvollisuutta. Tätä 
vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

Tätä julkistamisvelvollisuutta ei sovelleta 
sellaiseen rahoitusalan ulkopuolisten 
vastapuolien johdannaiskauppaan, joka 
vähentää kyseisen vastapuolen 
liiketoimintaan tai liiketoiminnan 
rahoittamiseen suoraan liittyvää, 
objektiivisesti mitattavissa olevaa riskiä.

Or. en

Perustelu

Finanssialan ulkopuolisten yritysten käyttämät johdannaiset on suunniteltu siten, että ne 
suojaavat liiketoimintaa riskeiltä joustavasti ja tehokkaasti. Tarkistuksella vapautetaan tämä 
liiketoiminta avoimuusvaatimuksista, koska tällaisen mukautetun liiketoiminnan 
julkaiseminen vaarantaisi todennäköisesti luottamuksellisuuden.

Tarkistus 317
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksien osalta 
sekä sellaisten johdannaisten osalta, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä. Tätä 
vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksien osalta 
sekä sellaisten johdannaisten osalta, joihin 
sovelletaan 24 artiklassa tarkoitettua 
kaupankäyntivelvollisuutta. Tätä 
vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella kauppaa edeltäviä avoimuusvaatimuksia rajoitetaan sellaisille 
johdannaisille, joihin sovelletaan 24 artiklassa tarkoitettua kaupankäyntivelvollisuutta. Näin 
jätettäisiin kauppaa edeltävien avoimuusvaatimusten. joita monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien markkinoiden ylläpitäjien on noudatettava, 
ulkopuolelle sellaiset finanssialan ulkopuolisten vastapuolten toimet, joihin sovelletaan 
Euroopan markkinarakenneasetuksessa säädettyä selvityskynnysarvoa.
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Tarkistus 318
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja
markkinoiden ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksien osalta 
sekä sellaisten johdannaisten osalta, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä. 
Tätä vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, kuten edellytetään
arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai 
kaupankäynnin kohteeksi ottamisen 
yhteydessä julkistettavasta esitteestä 
annetussa direktiivissä 2003/71/EY, 
päästöoikeuksien osalta sekä sellaisten 
johdannaisten osalta, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään 
kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä. 
Tätä vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

Or. en
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Tarkistus 319
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on annettava 
kohtuullisin kustannuksin ja 
syrjimättömällä tavalla ensimmäisen 
kohdan mukaisesti annettavien tietojen 
julkistamiseen käyttämänsä järjestelyt 
niiden sijoituspalveluyritysten saataville, 
joiden on julkistettava joukkovelkakirjoja, 
strukturoituja rahoitustuotteita, 
päästöoikeuksia ja johdannaisia koskevat 
hintatarjouksensa 17 artiklan mukaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 320
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on annettava kohtuullisin 
kustannuksin ja syrjimättömällä tavalla 
ensimmäisen kohdan mukaisesti 
annettavien tietojen julkistamiseen 
käyttämänsä järjestelyt niiden 
sijoituspalveluyritysten saataville, joiden 
on julkistettava joukkovelkakirjoja,
strukturoituja rahoitustuotteita, 

2. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on annettava 
kohtuullisin kustannuksin ja 
syrjimättömällä tavalla ensimmäisen 
kohdan mukaisesti annettavien tietojen 
julkistamiseen käyttämänsä järjestelyt 
niiden sijoituspalveluyritysten saataville, 
joiden on julkistettava joukkovelkakirjoja, 
strukturoituja rahoitustuotteita, 
päästöoikeuksia ja johdannaisia koskevat 
hintatarjouksensa 17 artiklan mukaisesti.
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päästöoikeuksia ja johdannaisia koskevat 
hintatarjouksensa 17 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 321
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on annettava 
kohtuullisin kustannuksin ja 
syrjimättömällä tavalla ensimmäisen 
kohdan mukaisesti annettavien tietojen 
julkistamiseen käyttämänsä järjestelyt 
niiden sijoituspalveluyritysten saataville, 
joiden on julkistettava joukkovelkakirjoja, 
strukturoituja rahoitustuotteita, 
päästöoikeuksia ja johdannaisia koskevat 
hintatarjouksensa 17 artiklan mukaisesti.

2. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on annettava 
kohtuullisin kustannuksin ja 
syrjimättömällä tavalla ensimmäisen 
kohdan mukaisesti annettavien tietojen 
julkistamiseen käyttämänsä järjestelyt 
tehokkaasti niiden sijoituspalveluyritysten 
saataville, joiden on julkistettava 
joukkovelkakirjoja, strukturoituja 
rahoitustuotteita, päästöoikeuksia ja 
johdannaisia koskevat hintatarjouksensa 
17 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 322
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 

2. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
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markkinoiden ylläpitäjien on annettava 
kohtuullisin kustannuksin ja 
syrjimättömällä tavalla ensimmäisen 
kohdan mukaisesti annettavien tietojen 
julkistamiseen käyttämänsä järjestelyt 
niiden sijoituspalveluyritysten saataville, 
joiden on julkistettava joukkovelkakirjoja, 
strukturoituja rahoitustuotteita, 
päästöoikeuksia ja johdannaisia koskevat 
hintatarjouksensa 17 artiklan mukaisesti.

markkinoiden ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon 
ottaen julkistettava tarvittaessa hinnat 
sekä kyseisillä hinnoilla vallitseva 
kaupankäyntihalukkuus järjestelmissään 
ilmoitetuille toimeksiannoille tai 
hintatarjouksille sellaisten 
joukkovelkakirjojen ja strukturoitujen 
rahoitustuotteiden osalta, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joista on julkaistu esite, 
päästöoikeuksien osalta sekä sellaisten 
johdannaisten osalta, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi tai joilla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä. Tätä 
vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Siinä määrin kuin asia 
koskee hinnanmuodostusta, säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai 
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on tarvittaessa 
asetettava nämä tiedot jatkuvasti yleisön 
saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana. Kun 
markkinaosapuolet järjestävät liiketoimet 
harkinnanvaraisesti 
huutokauppamenettelyssä, kauppaa 
edeltävät tavoitehinnat on julkistettava 
mahdollisimman lähellä kauppahintaa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan, että avoimuusjärjestelmään sisällytetään RFQ-mallien ja 
huutokaupan/hybridikaupan kaltaiset kaupankäyntimallit. Mallit ovat erityisen tärkeitä 
tukkumarkkinoille, joilla markkinatakaajat tasapainottavat riskejä, joita he ovat ottaneet 
tarjotakseen asiakkailleen likviditeetin.


