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Tarkistus 323
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vapautusten myöntäminen Vapautukset

Or. en

Tarkistus 324
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 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 7 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
tiettyjen tuoteryhmien osalta
markkinamallin, tuotteella käytävän 
kaupan erityispiirteiden ja likviditeetin 
perusteella 4 kohdassa määritellyissä 
tapauksissa.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava vapauttaa säännellyt markkinat 
sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät velvollisuudesta julkistaa
7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
tiettyjen tuoteryhmien osalta seuraavilla 
perusteilla:

i) markkinamalli
ii) tuotteella käytävän 
kaupankäyntitoiminnan erityispiirteet
iii) yksittäisten markkinoiden 
ominaisuudet, mukaan lukien 
markkinaosapuolten lukumäärä ja tyyppi
iv) toimeksiantojen koko tai tyyppi, 
kaupankäyntimenetelmä sekä 
rahoitusvälineen liikkeeseenlaskun koko 
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ja tyyppi
v) profiili ja mahdolliset muut 
merkitykselliset likviditeetin 
arviointiperusteet
Toimivaltaisten viranomaisten on 
erityisesti voitava antaa vapautus tästä 
velvollisuudesta sellaisten toimeksiantojen 
osalta, jotka ovat kooltaan suuria kyseisen 
joukkovelkakirjan, strukturoidun 
rahoitustuotteen, päästöoikeuden tai 
johdannaisen taikka joukkovelkakirja-, 
päästöoikeus- tai johdannaistyypin tai 
-lajin tai strukturoidun rahoitustuotteen 
tyypin tavanomaiseen 
vähittäismarkkinakokoon verrattuna.
Tässä artiklassa säädettyjä vaatimuksia 
sovelletaan ainoastaan niihin 
rahoitusvälineisiin, jotka on määritelty 
riittävän likvideiksi tai joilla on likvidit 
markkinat.

Or. en

Perustelu

Pienemmillä kiinteätuottoisten välineiden markkinoilla täyden avoimuuden järjestelmällä 
saattaa olla vakavia kielteisiä vaikutuksia markkinatakaajien haluun ja kykyyn noteerata 
hintoja, jotka vaikuttaisivat kielteisesti likviditeettiin. Avoimuusvaatimusten mitoituksen olisi 
vastaavasti perustuttava ennalta varautumisen ja suhteellisuuden periaatteisiin. Tämä on 
erityisen tärkeää joukkovelkakirja- ja johdannaismarkkinoilla.

Tarkistus 325
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
8 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. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava vapauttaa säännellyt markkinat 
sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
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ylläpitäjät velvollisuudesta julkistaa 7 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
tiettyjen tuoteryhmien osalta 
markkinamallin, tuotteella käytävän 
kaupan erityispiirteiden ja likviditeetin
perusteella 4 kohdassa määritellyissä 
tapauksissa.

ylläpitäjät velvollisuudesta julkistaa 
7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
tiettyjen tuoteryhmien osalta 
markkinamallin ja tuotteella käytävän 
kaupan erityispiirteiden perusteella 
4 kohdassa määritellyissä tapauksissa.

Or. en

Tarkistus 326
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
8 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 7 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
tiettyjen tuoteryhmien osalta
markkinamallin, tuotteella käytävän 
kaupan erityispiirteiden ja likviditeetin
perusteella 4 kohdassa määritellyissä 
tapauksissa.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava vapauttaa säännellyt markkinat 
sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät velvollisuudesta julkistaa
7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
tiettyjen tuoteryhmien osalta tuotteella 
käytävän kaupan erityispiirteiden 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 327
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 1. Säännellyt markkinat ja monenkeskistä 
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voitava vapauttaa säännellyt markkinat
sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät velvollisuudesta julkistaa 7 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot
tiettyjen tuoteryhmien osalta
markkinamallin, tuotteella käytävän 
kaupan erityispiirteiden ja likviditeetin 
perusteella 4 kohdassa määritellyissä 
tapauksissa.

kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät voivat tiettyjen tuoteryhmien 
osalta, jotka 4 kohdassa määritellyissä 
tapauksissa katsotaan epälikvideiksi, 
jättää julkistamatta 7 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot.

Or. en

Tarkistus 328
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
erityisesti voitava antaa vapautus tästä 
velvollisuudesta sellaisten toimeksiantojen 
osalta, jotka ovat kooltaan suuria kyseisen 
joukkovelkakirjan, strukturoidun 
rahoitustuotteen, päästöoikeuden tai 
johdannaisen taikka joukkovelkakirja-, 
päästöoikeus- tai johdannaistyypin tai 
-lajin tai strukturoidun rahoitustuotteen 
tyypin tavanomaiseen 
vähittäismarkkinakokoon verrattuna.

Or. en

Tarkistus 329
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on
voitava vapauttaa säännellyt markkinat 
sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai 
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät velvollisuudesta 
julkistaa 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot toimeksiantojen tyypin ja koon sekä
kaupankäyntimenetelmän perusteella 4 
kohdan mukaisesti. Toimivaltaisten 
viranomaisten on erityisesti voitava antaa 
vapautus tästä velvollisuudesta sellaisten 
toimeksiantojen osalta, jotka ovat 
kooltaan suuria kyseisen 
joukkovelkakirjan, strukturoidun 
rahoitustuotteen, päästöoikeuden tai 
johdannaisen taikka joukkovelkakirja-, 
päästöoikeus- tai johdannaistyypin tai 
strukturoidun rahoitustuotteen tyypin 
tavanomaiseen markkinakokoon 
verrattuna.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on
varmistettava, että vapautuksen tyypin ja
soveltamisalan määrittelyssä otetaan 
huomioon kaikki merkitykselliset 
olosuhteet, myös sijoittajien, 
liikkeeseenlaskijoiden ja hallitusten 
joukkovelkakirjojen 
liikkeeseenlaskijoiden edut sekä
markkinoiden likviditeetti. Toimivaltaisten 
viranomaisten on varmistettava, että 
avoimuusvaatimukset eivät toimi talouden 
vakautta vastaan tai estä sääntelyä, 
esimerkiksi rahoituslaitosten sääntelyä.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten olisi avoimuuden tasoa määritellessään aina voitava ottaa 
huomioon kaikki merkitykselliset olosuhteet ja edut. Vaatimusten olisi oltava oikeasuhteisia, 
ottaen huomioon tarve asianmukaisesta tasapainosta avoimuuden ja likviditeetin välillä, ja 
niissä olisi siten otettava huomioon sekä sijoittajien että liikkeeseenlaskijoiden edut.

Tarkistus 330
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava vapauttaa säännellyt markkinat 
sekä monenkeskistä 

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava vapauttaa säännellyt markkinat 
sekä monenkeskistä 
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kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät velvollisuudesta julkistaa 7 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
toimeksiantojen tyypin ja koon sekä 
kaupankäyntimenetelmän perusteella 4 
kohdan mukaisesti. Toimivaltaisten 
viranomaisten on erityisesti voitava antaa 
vapautus tästä velvollisuudesta sellaisten 
toimeksiantojen osalta, jotka ovat kooltaan 
suuria kyseisen joukkovelkakirjan, 
strukturoidun rahoitustuotteen, 
päästöoikeuden tai johdannaisen taikka 
joukkovelkakirja-, päästöoikeus- tai 
johdannaistyypin tai strukturoidun 
rahoitustuotteen tyypin tavanomaiseen
markkinakokoon verrattuna.

kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät velvollisuudesta julkistaa 7 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
toimeksiantojen tyypin ja koon sekä 
kaupankäyntimenetelmän perusteella 4 
kohdan mukaisesti. Toimivaltaisten 
viranomaisten on erityisesti voitava antaa 
vapautus tästä velvollisuudesta sellaisten 
toimeksiantojen osalta, jotka ovat kooltaan 
suuria kyseisen joukkovelkakirjan, 
strukturoidun rahoitustuotteen, 
päästöoikeuden tai johdannaisen taikka 
joukkovelkakirja-, päästöoikeus- tai 
johdannaistyypin tai strukturoidun 
rahoitustuotteen tyypin tavanomaiseen, 
direktiiveissä 2004/109/EY ja 2010/73/EY 
tarkoitettuun vähittäismarkkinakokoon
verrattuna.

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.

Tarkistus 331
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava vapauttaa säännellyt markkinat 
sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät velvollisuudesta julkistaa 7 

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava vapauttaa säännellyt markkinat 
sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät velvollisuudesta julkistaa 7 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
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artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
toimeksiantojen tyypin ja koon sekä 
kaupankäyntimenetelmän perusteella 4 
kohdan mukaisesti. Toimivaltaisten 
viranomaisten on erityisesti voitava antaa 
vapautus tästä velvollisuudesta sellaisten 
toimeksiantojen osalta, jotka ovat kooltaan 
suuria kyseisen joukkovelkakirjan, 
strukturoidun rahoitustuotteen, 
päästöoikeuden tai johdannaisen taikka 
joukkovelkakirja-, päästöoikeus- tai 
johdannaistyypin tai strukturoidun 
rahoitustuotteen tyypin tavanomaiseen 
markkinakokoon verrattuna.

toimeksiantojen tyypin ja koon sekä 
kaupankäyntimenetelmän perusteella 4 
kohdan mukaisesti. Toimivaltaisten 
viranomaisten on erityisesti voitava antaa 
vapautus tästä velvollisuudesta sellaisten 
toimeksiantojen osalta, jotka ovat kooltaan 
suuria kyseisen joukkovelkakirjan, 
strukturoidun rahoitustuotteen, 
päästöoikeuden tai johdannaisen taikka 
joukkovelkakirja-, päästöoikeus- tai 
johdannaistyypin tai strukturoidun 
rahoitustuotteen tyypin tavanomaiseen 
markkinakokoon verrattuna.

Or. en

Tarkistus 332
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava vapauttaa säännellyt markkinat 
sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät velvollisuudesta julkistaa 7 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot
toimeksiantojen tyypin ja koon sekä 
kaupankäyntimenetelmän perusteella 4 
kohdan mukaisesti. Toimivaltaisten 
viranomaisten on erityisesti voitava antaa 
vapautus tästä velvollisuudesta sellaisten 
toimeksiantojen osalta, jotka ovat kooltaan 
suuria kyseisen joukkovelkakirjan, 
strukturoidun rahoitustuotteen, 
päästöoikeuden tai johdannaisen taikka 
joukkovelkakirja-, päästöoikeus- tai 
johdannaistyypin tai strukturoidun 
rahoitustuotteen tyypin tavanomaiseen 

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava vapauttaa säännellyt markkinat 
sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät velvollisuudesta julkistaa 7 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot
toimeksiannoista, jotka ovat kooltaan 
suuria kyseisen joukkovelkakirjan, 
strukturoidun rahoitustuotteen, 
päästöoikeuden tai johdannaisen taikka 
joukkovelkakirja-, päästöoikeus- tai 
johdannaistyypin tai strukturoidun 
rahoitustuotteen tyypin tavanomaiseen 
markkinakokoon verrattuna.
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markkinakokoon verrattuna.

Or. en

Tarkistus 333
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 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 
taikka muuta vaihtoehtoista 
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 334
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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vapautusten 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 ja 2 kohdalla vahvistettujen ja 
4 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

Tarkistus 335
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennen vapautuksen myöntämistä 1 ja 2 
kohdan mukaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
vapautusten suunniteltu käyttötarkoitus 
sekä annettava selvitys vapautusten 
toiminnasta. Ilmoitus vapautuksen 

3. Ennen vapautuksen myöntämistä 1 
kohdan mukaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
vapautusten suunniteltu käyttötarkoitus 
sekä annettava selvitys vapautusten 
toiminnasta. Ilmoitus vapautuksen 
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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 ja 2 kohdalla vahvistettujen ja 4 
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.

myöntämistä koskevasta aikomuksesta on 
annettava vähintään kaksi 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 ja 2 kohdalla vahvistettujen ja 4 
kohdan b alakohdan mukaisesti 
hyväksytyllä 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 336
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennen vapautuksen myöntämistä 1 ja 2 
kohdan mukaisesti toimivaltaisten 

3. Ennen vapautuksen myöntämistä 1 ja 2 
kohdan mukaisesti toimivaltaisten 
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viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
vapautusten 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 ja 2 kohdalla vahvistettujen ja 4 
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.

viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
vapautusten suunniteltu käyttötarkoitus 
sekä annettava selvitys vapautusten 
toiminnasta. Ilmoitus vapautuksen 
myöntämistä koskevasta aikomuksesta on 
annettava vähintään kuukautta ennen kuin 
vapautus on tarkoitus saattaa voimaan.
Kuukauden kuluessa ilmoituksen 
vastaanotosta EAMV antaa kyseiselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle lausunnon, 
jossa arvioidaan, onko kukin vapautus 1 ja 
2 kohdalla vahvistettujen ja 4 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

Ottaen huomioon, että näillä vapautuksilla on merkitystä muiden kuin oman pääoman 
ehtoisiin markkinoihin, kuuden kuukauden hyväksyntäprosessi on liian pitkä. Yksi kuukausi on 
helpompi hyväksyä.

Tarkistus 337
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennen vapautuksen myöntämistä 1 ja 2 3. Ennen vapautuksen myöntämistä 1 ja 2 
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kohdan mukaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
vapautusten 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 ja 2 kohdalla vahvistettujen ja 4 
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.

kohdan mukaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
vapautusten 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
sitovan / myönteisen lausunnon, jossa 
arvioidaan, onko kukin vapautus 1 ja 2 
kohdalla vahvistettujen ja 4 kohdan b ja c
alakohdan mukaisesti hyväksytyllä 
delegoidulla säädöksellä täsmennettyjen 
vaatimusten mukainen. Epävarmuuden 
välttämiseksi ja koska EAMV:n lausunto 
on sitova, toimivaltaisen viranomaisen on 
myönnettävä vapautukset noudattaen 
täysimääräisesti EAMV:n lausuntoa.
EAMV seuraa vapautusten soveltamista ja 
antaa komissiolle vuosittain selvityksen 
siitä, kuinka niitä sovelletaan käytännössä.

Or. en

Tarkistus 338
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Ennen vapautuksen myöntämistä 1 ja 2 
kohdan mukaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
vapautusten suunniteltu käyttötarkoitus 
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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 ja 2 kohdalla vahvistettujen ja 4 
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.

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
myönteisen lausunnon, jossa arvioidaan, 
onko kukin vapautus 1 ja 2 kohdalla 
vahvistettujen ja 4 kohdan b 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 339
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennen vapautuksen myöntämistä 1 ja 2 
kohdan mukaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
vapautusten suunniteltu käyttötarkoitus 
sekä annettava selvitys vapautusten 

3. Ennen vapautuksen myöntämistä 1 ja 2 
kohdan mukaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
vapautusten suunniteltu käyttötarkoitus 
sekä annettava selvitys vapautusten 
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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 ja 2 kohdalla vahvistettujen ja 4 
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.

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
sitovan lausunnon, jossa arvioidaan, onko 
kukin vapautus 1 ja 2 kohdalla 
vahvistettujen ja 4 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

Tarkistus 340
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on saatava toimivaltaisen 
viranomaisen lupa ennen kuin ne 
käyttävät 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua 
poikkeusta. Ennen vapautuksen 
myöntämistä 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
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voimaan. Kolmen kuukauden kuluessa 
ilmoituksen vastaanotosta EAMV antaa 
kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle 
lausunnon, jossa arvioidaan, onko kukin 
vapautus 1 ja 2 kohdalla vahvistettujen ja 4 
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.

toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava EAMV:lle ja muille 
toimivaltaisille viranomaisille vapautusten 
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 ja 2 kohdalla 
vahvistettujen ja 4 kohdan b alakohdan 
mukaisesti hyväksytyllä delegoidulla 
säädöksellä täsmennettyjen vaatimusten 
mukainen.

Jos kyseinen toimivaltainen viranomainen 
myöntää vapautuksen ja toisen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen on tästä tai 
myönnetyn vapautuksen 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. EAMV seuraa 
vapautusten soveltamista ja antaa 
komissiolle vuosittain selvityksen siitä, 
kuinka niitä sovelletaan käytännössä.

Or. en

Tarkistus 341
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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 kantaa toimivaltainen 
viranomainen ei anna vapautusta 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitäville 
markkinoiden ylläpitäjille.

Or. en

Tarkistus 342
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava peruuttaa säänneltyjen 
markkinoiden, markkinoiden ylläpitäjien 
ja sijoituspalveluyritysten lupa käyttää 
yhtä 4 kohdassa täsmennetyistä 
vapautuksista. Toimivaltaisten 
viranomaisten on voitavat peruuttaa lupa, 
jos ne huomaavat, että vapautusta 
käytetään tavalla, joka poikkeaa sen 
alkuperäisestä tarkoituksesta, tai jos ne 
katsovat, että vapautusta käytetään tässä 
artiklassa vahvistettujen sääntöjen 
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 
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käyttämistä koskeva lupa on tehtävä 
mahdollisimman pian. Yhden kuukauden 
kuluessa ilmoituksen vastaanotosta 
EAMV antaa kyseiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle lausunnon, joka ei ole 
sitova. Lausunnon saatuaan 
toimivaltainen viranomaisen saattaa 
päätöksensä voimaan.

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 343
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

4. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa
määritellään

Or. en

Tarkistus 344
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

4. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa
määritellään
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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.

Tarkistus 345
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

4. EAMV hyväksyy sitovien teknisten 
standardien avulla toimenpiteet, joissa
määritellään

Or. en

Tarkistus 346
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

4. 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.
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Tarkistus 347
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kunkin rahoitusvälinelajin osalta se, 
millä vaihteluvälillä toimeksiannot tai 
hintatarjoukset, hinnat sekä kyseisillä
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
julkistetaan 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

(a) kunkin liiketoimintakooltaan alle 
100 000 euron rahoitusvälinelajin osalta 
se, millä vaihteluvälillä toimeksiannot tai 
hintatarjoukset, hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
julkistetaan 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

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 348
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(b) kunkin rahoitusvälinelajin osalta
edellytykset, joiden täyttyessä voidaan
antaa vapautus tietojen 
julkistamisvelvollisuudesta ennen 
kauppaa 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
seuraavien seikkojen perusteella:

(b) edellytykset, joilla rahoitusvälinettä
voidaan pitää riittävän likvidinä
tukemanaan jatkuvaa hintojen 
julkistamista ja kaupankäyntihalukkuutta 
7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
seuraavien seikkojen perusteella;

Or. en

Tarkistus 349
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(b) kunkin rahoitusvälinelajin osalta 
edellytykset, joiden täyttyessä voidaan 
antaa vapautus tietojen 
julkistamisvelvollisuudesta ennen kauppaa
1 ja 2 kohdan mukaisesti seuraavien 
seikkojen perusteella:

(b) kunkin rahoitusvälinelajin osalta 
edellytykset, joiden täyttyessä voidaan 
antaa vapautus tietojen 
julkistamisvelvollisuudesta ennen kauppaa
1 kohdan mukaisesti seuraavien seikkojen 
perusteella:

Or. en

Tarkistus 350
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) markkinamalli; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 351
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) markkinamalli; i) markkinamalli, kuten 
tarjouspyyntöjärjestelmät, ja 
huutokauppajärjestelmät;

Or. en
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Tarkistus 352
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) likviditeettiprofiili, mukaan lukien 
markkinaosapuolten lukumäärä ja tyyppi 
tietyillä markkinoilla sekä mahdolliset 
muut merkitykselliset likviditeetin 
arviointiperusteet;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 353
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) likviditeettiprofiili, mukaan lukien 
markkinaosapuolten lukumäärä ja tyyppi 
tietyillä markkinoilla sekä mahdolliset 
muut merkitykselliset likviditeetin 
arviointiperusteet;

iii) likviditeettiprofiili ja mahdolliset muut 
merkitykselliset tietyn tuotteen
likviditeetin arviointiperusteet;

Or. en

Tarkistus 354
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) likviditeettiprofiili, mukaan lukien 
markkinaosapuolten lukumäärä ja tyyppi 
tietyillä markkinoilla sekä mahdolliset 

iii) likviditeettiprofiili, mukaan lukien 
markkinaosapuolten lukumäärä ja tyyppi 
tietyillä markkinoilla sekä mahdolliset 
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muut merkitykselliset likviditeetin 
arviointiperusteet;

muut merkitykselliset likviditeetin 
arviointiperusteet, jotta jatkuvia, 
jaksoittaisia ja epälikvidejä tuotteita 
voidaan käsitellä asianmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 355
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) likviditeettiprofiili, mukaan lukien 
markkinaosapuolten lukumäärä ja tyyppi 
tietyillä markkinoilla sekä mahdolliset 
muut merkitykselliset likviditeetin 
arviointiperusteet;

iii) joukkovelkakirjojen, strukturoitujen 
tuotteiden ja päästöoikeuksien osalta
likviditeettiprofiili, mukaan lukien 
markkinaosapuolten lukumäärä ja tyyppi 
tietyillä markkinoilla sekä mahdolliset 
muut merkitykselliset likviditeetin 
arviointiperusteet;

Or. en

Tarkistus 356
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) likviditeettiprofiili, mukaan lukien 
markkinaosapuolten lukumäärä ja tyyppi 
tietyillä markkinoilla sekä mahdolliset 
muut merkitykselliset likviditeetin 
arviointiperusteet;

iii) luettelo rahoitusvälineistä, joita 
pidetään epälikvideinä 
likviditeettiprofiilin, mukaan lukien 
markkinaosapuolten lukumäärä ja tyyppi 
tietyillä markkinoilla sekä mahdolliset 
muut merkitykselliset likviditeetin 
arviointiperusteet, perusteella;

Or. en
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Tarkistus 357
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) yksittäisten markkinoiden 
ominaisuudet, mukaan lukien 
markkinaosapuolten lukumäärä ja tyyppi 
tietyillä markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 358
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) toimeksiantojen koko tai tyyppi sekä 
rahoitusvälineen liikkeeseenlaskun koko ja 
tyyppi.

iv) toimeksiantojen koko ja tyyppi sekä 
rahoitusvälineen liikkeeseenlaskun koko ja 
tyyppi, jotta voidaan asianmukaisesti 
eriyttää vähittäis-, väli- ja 
tukkumarkkinat;

Or. en

Perustelu

Muiden kuin oman pääoman estoisten välineiden markkinat voidaan jakaa osiin niin, että 
voidaan arvioida, miten kaupan jälkeinen avoimuuden pitäisi toimia. Ihannetapauksessa 
vähittäiskokoisista liiketoimista ilmoitettaisiin reaaliaikaisesti, keskikokoisista liiketoimista 
pitemmällä viiveellä ja tukkutason suurista liiketoimista pisimmällä viiveellä. Tällä tavalla 
kaupan jälkeistä avoimuutta koskevat vaatimukset sopisivat eri markkinaosapuolten erilaisiin 
kaupankäynnin malleihin yhdessä järjestelmässä, jota on helppo soveltaa eri välineisiin.
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Tarkistus 359
Wolf Klinz

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

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 360
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 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

Perustelu

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

Tarkistus 361
Kay Swinburne
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/20101 10–14 artiklan 
mukaisesti.
__________________
1 EUVL, pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 12 kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 362
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. 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.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 363
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. 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.

5. 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

Tarkistus 364
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos rahoitusvälinelajin likviditeetti on 
5 kohdan b alakohdan 2 alakohdan 
mukaisesti määritellyn kynnysarvon 
alapuolella yhden tai useamman 
markkinapaikan, joissa rahoitusvälineillä 
käydään kauppaa, valvonnasta vastaava 
toimivaltainen viranomainen voi 
tilapäisesti keskeyttää 7 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden 
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soveltamisen. Tämä kynnysarvo on 
määriteltävä objektiivisten kriteerien 
perusteella.
Keskeyttäminen on ensivaiheessa 
voimassa enintään kolme kuukautta siitä 
päivästä, kun keskeyttämisestä 
ilmoitetaan asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen verkkosivuilla.
Keskeyttämistä voidaan jatkaa enintään 
kolme kuukautta kerrallaan, jos 
keskeyttämiselle on edelleen olemassa 
perusteet. Mikäli keskeyttämistä ei jatketa 
kolmen kyseisen kuukauden jakson 
jälkeen, se päättyy ilman eri toimenpiteitä.
Ennen näiden velvoitteiden 
keskeyttämistä (tai keskeytyksen 
jatkamista) asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava EAMV:lle 
ehdotuksesta ja sen analyysistä. EAMV 
antaa toimivaltaiselle viranomaiselle 
mahdollisimman pian lausunnon siitä, 
täyttyvätkö tässä kohdassa tarkoitetut 
edellytykset.
EAMV laatii luonnokset teknisiksi 
sääntelystandardeiksi, joissa 
täsmennetään parametrit ja menetelmät 
ensimmäisessä kappaleessa tarkoitetun 
likviditeettiraja-arvon laskentaa varten.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
edellisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa 
säädettyä menettelyä noudattaen.
Parametrit ja menetelmät, jolla 
jäsenvaltiot laskevat raja-arvoja, on 
vahvistettava siten, että kun raja-arvo 
saavutetaan, se edustaa huomattavaa 
liikevaihdon laskua kauppapaikoissa, 
joita ilmoittava viranomaisen valvoo, 
suhteessa näiden kauppapaikkojen 
keksimääräiseen liikevaihdon tasoon 
kyseisen rahoitusvälineen osalta.

Or. en
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Perustelu

Äärimmäisissä markkinakriiseissä, kuten Lehmanin romahtaessa, suuri osa markkinoista 
siirtyi aikaisemmista likvideistä markkinoista markkinaosapuolien väliseen huutokauppaan.
Sellaisina aikoina toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava keskeyttää kauppaa edeltävien 
avoimuusvaatimusten soveltaminen niin, että markkinat voivat toipua.

Tarkistus 365
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
9 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 
sellaisille joukkovelkakirjoille ja 
strukturoiduille rahoitustuotteille, jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksille sekä 
sellaisille johdannaisille, 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 sellaisille joukkovelkakirjoille 
ja strukturoiduille rahoitustuotteille, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksille sekä 
sellaisille johdannaisille, 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, ja erityisesti 
joukkovelkakirjamarkkinoiden osalta 
enintään kolmessa minuutissa.

Or. en
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Perustelu

Sanamuodolla pyritään määrittämään pisin mahdollinen viive liiketoimesta ilmoittamiselle 
joukkovelkakirjamarkkinoilla. Tätä artiklaa olisi tulkittava yhdessä 20 artiklan kanssa, jotta 
voidaan varmistaa avoimuusvaatimuksia koskevat tasapuoliset toimintaedellytykset kaikkien 
kauppapaikkojen välillä, mukaan luettuna OTC-kaupankäynti. Muussa tapauksessa, ja jos 
20 artiklasta poistetaan sen oleellinen sisältö, se vähentäisi esteitä kaupankäynnin kohteeksi 
ottamiselta säännellyillä markkinoilla.

Tarkistus 366
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
9 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 
sellaisille joukkovelkakirjoille ja 
strukturoiduille rahoitustuotteille, jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksille sekä 
sellaisille johdannaisille, 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 sellaisille joukkovelkakirjoille 
ja strukturoiduille rahoitustuotteille, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksille sekä 
sellaisille johdannaisille, 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
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Tarkistus 367
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
9 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 
sellaisille joukkovelkakirjoille ja 
strukturoiduille rahoitustuotteille, jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksille sekä 
sellaisille johdannaisille, 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 sellaisille joukkovelkakirjoille 
ja strukturoiduille rahoitustuotteille, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla, joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksille sekä 
sellaisille johdannaisille, 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. Ilmoittamisen taso ja 
julkistamisen tiheys on määriteltävä 
suhteessa liikkeeseenlaskuun, liiketoimen 
kokoon ja kansallisten markkinoiden 
ominaisuuksiin.

Or. en

Perustelu

Kauppaa edeltävät ja kaupan jälkeiset avoimuusvaatimukset rahoitusvälineiden osalta, joista 
(erityisesti) esite on julkaistu, ovat kohtuuttomia, kun otetaan huomioon, että jopa pienet, 
hyvin rajoitetuilla markkinoilla toimivat luottolaitokset voivat neuvotella näistä 
rahoitusvälineistä, että kustannus-hyöty-suhde avoimuuden ja luottolaitoksille aiheutuvan 
rasituksen välillä on erittäin marginaalinen.
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Tarkistus 368
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
9 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 sellaisille joukkovelkakirjoille 
ja strukturoiduille rahoitustuotteille, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksille sekä 
sellaisille johdannaisille, 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 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on julkistettava 
toteutettujen liiketoimien hinnat, määrät ja 
ajankohdat sellaisille joukkovelkakirjoille 
ja strukturoiduille rahoitustuotteille, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksille sekä 
sellaisille johdannaisille, 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 369
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
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tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on julkistettava 
toteutettujen liiketoimien hinnat, määrät ja 
ajankohdat sellaisille joukkovelkakirjoille 
ja strukturoiduille rahoitustuotteille, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksille sekä 
sellaisille johdannaisille, 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.

tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on julkistettava 
toteutettujen liiketoimien hinnat, määrät ja 
ajankohdat sellaisille joukkovelkakirjoille 
ja strukturoiduille rahoitustuotteille, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla, 
päästöoikeuksille sekä sellaisille 
johdannaisille, 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.
Ilmoittamisen taso ja julkistamisen tiheys 
on määriteltävä suhteessa 
liikkeeseenlaskuun, liiketoimen kokoon ja 
kansallisten markkinoiden 
ominaisuuksiin.

Or. en

Perustelu

Kaupan jälkeiset avoimuusvaatimukset rahoitusvälineille, joista on julkaistu esite, ovat 
kohtuuttomia, kun otetaan huomioon, että jopa pienet, hyvin rajoitetuilla (sääntelemättömillä) 
markkinoilla toimivat luottolaitokset voivat neuvotella näistä rahoitusvälineistä, että 
kustannus-hyöty-suhde avoimuuden ja luottolaitoksille aiheutuvan rasituksen välillä on 
erittäin marginaalinen ja että tosiasiallinen ja käytännön täytäntöönpano olisi "epävarmaa", 
koska tietoja ei ole aina saatavana.

Tarkistus 370
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
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monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on julkistettava toteutettujen 
liiketoimien hinnat, määrät ja ajankohdat 
sellaisille joukkovelkakirjoille ja 
strukturoiduille rahoitustuotteille, jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksille sekä 
sellaisille johdannaisille, 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.

monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on julkistettava 
toteutettujen liiketoimien hinnat, määrät ja 
ajankohdat sellaisille joukkovelkakirjoille 
ja strukturoiduille rahoitustuotteille, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksille sekä 
sellaisille johdannaisille, joihin sovelletaan 
24 artiklassa tarkoitettua 
kaupankäyntivelvollisuutta. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on julkistettava 
yksityiskohtaiset tiedot näistä liiketoimista 
niin reaaliaikaisesti kuin on teknisesti 
mahdollista.

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 371
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
9 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 sellaisille joukkovelkakirjoille 
ja strukturoiduille rahoitustuotteille, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksille sekä 
sellaisille johdannaisille, 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 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on julkistettava 
toteutettujen liiketoimien hinnat, määrät ja 
ajankohdat sellaisille joukkovelkakirjoille 
ja strukturoiduille rahoitustuotteille, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä taikka 
muussa kaupankäyntijärjestelmässä tai 
joista on julkaistu esite, päästöoikeuksille 
sekä sellaisille johdannaisille, 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. Sähköisessä 
kaupankäynnissä viive kaupan jälkeisten 
tietojen saatavuudelle ei saa olla pitempi 
kuin kaksi kertaa toteuttamisen latenssi.

Or. en

Tarkistus 372
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta



AM\901886FI.doc 37/202 PE489.477v01-00

FI

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 sellaisille joukkovelkakirjoille 
ja strukturoiduille rahoitustuotteille, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksille sekä 
sellaisille johdannaisille, 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 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on julkistettava 
toteutettujen liiketoimien hinnat, määrät ja 
ajankohdat sellaisille joukkovelkakirjoille 
ja strukturoiduille rahoitustuotteille, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksille sekä 
sellaisille johdannaisille, joihin sovelletaan 
24 artiklassa tarkoitettua 
kaupankäyntivelvollisuutta. 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

Perustelu

Tällä tarkistuksella kaupan jälkeisiä avoimuusvaatimuksia rajoitetaan sellaisille 
johdannaisille, joihin sovelletaan 24 artiklassa tarkoitettua kaupankäyntivelvollisuutta. Näin 
jätettäisiin kaupan jälkeisten avoimuusvaatimusten. joita monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien markkinoiden ylläpitäjien on noudatettava, 
ulkopuolelle sellaiset finanssialan ulkopuolisten vastapuolten toimet, joihin sovelletaan 
Euroopan markkinarakenneasetuksessa säädettyä selvityskynnysarvoa.

Tarkistus 373
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
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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 joukkovelkakirjoja, 
strukturoituja rahoitustuotteita, 
päästöoikeuksia ja johdannaisia koskevat 
tiedot 20 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 joukkovelkakirjoja, 
strukturoituja rahoitustuotteita, 
päästöoikeuksia ja johdannaisia koskevat 
tiedot 20 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 374
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 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 joukkovelkakirjoja, 
strukturoituja rahoitustuotteita, 
päästöoikeuksia ja johdannaisia koskevat 
tiedot 20 artiklan mukaisesti.

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
tehokkaasti niiden sijoituspalveluyritysten 
saataville, joiden on julkistettava 
joukkovelkakirjoja, strukturoituja 
rahoitustuotteita, päästöoikeuksia ja 
johdannaisia koskevat tiedot 20 artiklan 
mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 375
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän asetuksen 41 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä tuotteittain 
porrastetuista toimista, joilla otetaan 
käyttöön 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon näiden säännösten kattamien tuotteiden määrän ja mitoituksen, jota sekä 
EAMV että komissio pitävät tarpeellisina, on asianmukaista, että käytetään vaiheittain 
etenevää lähestymistapaa, jotta likvideimmät tuotteet voidaan kattaa ensin.

Tarkistus 376
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on voitava 
antaa säännellyille markkinoille sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää
ylläpitäville sijoituspalveluyrityksille ja 
markkinoiden ylläpitäjille lupa liiketoimia 
koskevien yksityiskohtaisten tietojen 
julkistamiseen tietyllä viiveellä 
liiketoimien tyypin tai koon perusteella.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
erityisesti antaa luvan sellaisten 

Toimivaltaisten viranomaisten on voitava 
antaa säännellyille markkinoille sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitäville sijoituspalveluyrityksille ja 
markkinoiden ylläpitäjille lupa liiketoimia 
koskevien yksityiskohtaisten tietojen 
julkistamiseen tietyllä viiveellä perustuen 
seuraaviin:
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toimeksiantojen julkistamiseen viiveellä, 
jotka ovat kooltaan suuria kyseisen 
joukkovelkakirjan, strukturoidun 
rahoitustuotteen, päästöoikeuden tai 
johdannaisen taikka joukkovelkakirja-,
päästöoikeus- tai johdannaislajin tai 
strukturoidun rahoitustuotteen lajin 
tavanomaiseen markkinakokoon 
verrattuna.

i) markkinamalli
ii) tuotteella käytävän 
kaupankäyntitoiminnan erityispiirteet
iii) yksittäisten markkinoiden 
ominaisuudet, mukaan lukien 
markkinaosapuolten lukumäärä ja tyyppi
iv) toimeksiantojen koko tai tyyppi, 
kaupankäyntimenetelmä sekä 
rahoitusvälineen liikkeeseenlaskun koko 
ja tyyppi
v) profiili ja mahdolliset muut 
merkitykselliset likviditeetin 
arviointiperusteet
Tässä artiklassa säädettyjä vaatimuksia 
sovelletaan ainoastaan niihin 
rahoitusvälineisiin, jotka on määritelty 
riittävän likvideiksi tai joilla on likvidit 
markkinat.
Toimivaltaisten viranomaisten on voitava 
antaa lupa julkaisemiseen tietyllä viiveellä 
sellaisten toimeksiantojen osalta, jotka 
ovat kooltaan suuria kyseisen 
joukkovelkakirjan, strukturoidun 
rahoitustuotteen, päästöoikeuden tai 
johdannaisen taikka joukkovelkakirja-, 
päästöoikeus- tai johdannaistyypin tai 
-lajin tai strukturoidun rahoitustuotteen 
tyypin tavanomaiseen 
vähittäismarkkinakokoon verrattuna, tai 
jotka liittyvät asetuksen N:o 2273/2003 
EY 2 artiklan 9 kohdassa määriteltyyn 
merkittävään liikkeeseenlaskuun.
Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että viiveellä tapahtuvan 
julkaisemisen tyypin ja soveltamisalan 
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määrittelyssä otetaan huomioon kaikki 
merkitykselliset olosuhteet, myös 
sijoittajien ja hallitusten 
joukkovelkakirjojen 
liikkeeseenlaskijoiden edut sekä 
markkinoiden likviditeetti. Toimivaltaisten 
viranomaisten on varmistettava, että 
avoimuusvaatimukset eivät toimi talouden 
vakautta vastaan tai estä sääntelyä, 
esimerkiksi rahoituslaitosten sääntelyä.

Or. en

Perustelu

Edellä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu velvollisuus ei sovellu markkinoille, joilla vain 
muutama ammattimainen sijoittaja toimii ja jossa kaikki liiketoimet ovat suuria.
Toimivaltaisten viranomaisten olisi siksi voitava antaa lupa julkistamiseen tietyllä viiveellä 
samoilla perusteilla kuin myönnetään vapautus kauppaa edeltävään avoimuuteen.

Tarkistus 377
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on voitava 
antaa säännellyille markkinoille sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää
ylläpitäville sijoituspalveluyrityksille ja 
markkinoiden ylläpitäjille lupa liiketoimia 
koskevien yksityiskohtaisten tietojen 
julkistamiseen tietyllä viiveellä 
liiketoimien tyypin tai koon perusteella.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
erityisesti antaa luvan sellaisten 
toimeksiantojen julkistamiseen viiveellä, 
jotka ovat kooltaan suuria kyseisen 
joukkovelkakirjan, strukturoidun 
rahoitustuotteen, päästöoikeuden tai 
johdannaisen taikka joukkovelkakirja-, 
päästöoikeus- tai johdannaislajin tai 
strukturoidun rahoitustuotteen lajin 

Toimivaltaisten viranomaisten on voitava 
antaa säännellyille markkinoille sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitäville sijoituspalveluyrityksille ja 
markkinoiden ylläpitäjille lupa liiketoimia 
koskevien yksityiskohtaisten tietojen 
julkistamiseen tietyllä viiveellä 
liiketoimien tyypin, likviditeettiprofiilin 
(jatkuva, jaksoittainen tai epälikvidi), 
kaupankäynnin erityispiirteiden tai koon 
perusteella. Toimivaltaiset viranomaiset 
voivat erityisesti antaa luvan sellaisten 
toimeksiantojen julkistamiseen viiveellä, 
jotka ovat kooltaan suuria kyseisen 
joukkovelkakirjan, strukturoidun 
rahoitustuotteen, päästöoikeuden tai 
johdannaisen taikka joukkovelkakirja-, 
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tavanomaiseen markkinakokoon 
verrattuna.

päästöoikeus- tai johdannaislajin tai 
strukturoidun rahoitustuotteen lajin 
tavanomaiseen markkinakokoon 
verrattuna.

Or. en

Tarkistus 378
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on voitava 
antaa säännellyille markkinoille sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitäville 
sijoituspalveluyrityksille ja markkinoiden 
ylläpitäjille lupa liiketoimia koskevien 
yksityiskohtaisten tietojen julkistamiseen 
tietyllä viiveellä liiketoimien tyypin tai 
koon perusteella. Toimivaltaiset 
viranomaiset voivat erityisesti antaa luvan 
sellaisten toimeksiantojen julkistamiseen 
viiveellä, jotka ovat kooltaan suuria 
kyseisen joukkovelkakirjan, strukturoidun 
rahoitustuotteen, päästöoikeuden tai 
johdannaisen taikka joukkovelkakirja-, 
päästöoikeus- tai johdannaislajin tai 
strukturoidun rahoitustuotteen lajin 
tavanomaiseen markkinakokoon 
verrattuna.

Toimivaltaisten viranomaisten on voitava 
antaa säännellyille markkinoille sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitäville sijoituspalveluyrityksille ja 
markkinoiden ylläpitäjille lupa liiketoimia 
koskevien yksityiskohtaisten tietojen 
julkistamiseen tietyllä viiveellä 
liiketoimien tyypin tai koon perusteella.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
erityisesti antaa luvan sellaisten 
toimeksiantojen julkistamiseen viiveellä, 
jotka ovat kooltaan suuria kyseisen 
joukkovelkakirjan, strukturoidun 
rahoitustuotteen, päästöoikeuden tai 
johdannaisen taikka joukkovelkakirja-, 
päästöoikeus- tai johdannaislajin tai 
strukturoidun rahoitustuotteen lajin 
tavanomaiseen markkinakokoon 
verrattuna.

Or. en

Tarkistus 379
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on voitava 
antaa säännellyille markkinoille sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitäville sijoituspalveluyrityksille ja 
markkinoiden ylläpitäjille lupa liiketoimia 
koskevien yksityiskohtaisten tietojen 
julkistamiseen tietyllä viiveellä 
liiketoimien tyypin tai koon perusteella.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
erityisesti antaa luvan sellaisten 
toimeksiantojen julkistamiseen viiveellä, 
jotka ovat kooltaan suuria kyseisen 
joukkovelkakirjan, strukturoidun 
rahoitustuotteen, päästöoikeuden tai 
johdannaisen taikka joukkovelkakirja-, 
päästöoikeus- tai johdannaislajin tai 
strukturoidun rahoitustuotteen lajin 
tavanomaiseen markkinakokoon 
verrattuna.

Toimivaltaisten viranomaisten on voitava 
antaa säännellyille markkinoille sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitäville sijoituspalveluyrityksille ja 
markkinoiden ylläpitäjille luvan sellaisten 
toimeksiantojen julkistamiseen viiveellä, 
jotka ovat kooltaan huomattavan suuria 
kyseisen joukkovelkakirjan, strukturoidun 
rahoitustuotteen, päästöoikeuden tai 
johdannaisen taikka joukkovelkakirja-, 
päästöoikeus- tai johdannaislajin tai 
strukturoidun rahoitustuotteen lajin
tavanomaiseen markkinakokoon 
verrattuna.

Or. en

Tarkistus 380
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
erityisesti voitava antaa lupa viivästettyyn 
julkistamiseen sellaisten toimeksiantojen 
osalta, jotka ovat kooltaan suuria kyseisen 
joukkovelkakirjan, strukturoidun 
rahoitustuotteen, päästöoikeuden tai 
johdannaisen taikka joukkovelkakirja-, 
päästöoikeus- tai johdannaistyypin tai 
-lajin tai strukturoidun rahoitustuotteen 
tyypin tavanomaiseen 
vähittäismarkkinakokoon verrattuna.
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Or. en

Tarkistus 381
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 
siitä, kuinka niitä käytetään käytännössä.

Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä 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 siitä, 
kuinka niitä käytetään käytännössä.

Or. en

Tarkistus 382
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 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 
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käsiteltäväksi, ja tämä voi toimia sille 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan 
mukaisesti siirretyn toimivallan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 383
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 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 384
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
10 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 385
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
10 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 ja/tai milloin 
liiketoimen määrä voidaan jättää 
ilmoittamatta liiketoimien koon taikka
kyseisen joukkovelkakirjan, strukturoidun 
rahoitustuotteen, päästöoikeuden tai
johdannaisen 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 liiketoimien koon
ja kyseisen joukkovelkakirjan, 
strukturoidun rahoitustuotteen, 
päästöoikeuden ja/tai johdannaisen tyypin 
vuoksi.

Or. en

Perustelu

Tämän sanamuodon tarkoituksena on varmistaa, että viivästetty julkistaminen tapahtuu 
joukkovelkakirjan koon "ja" tyypin perusteella, jotta voidaan varmistaa, että vapautuksella ei 
syrjitä mitään joukkovelkakirjojen tyyppiä. Avoimuutta on sovellettava kaikentyyppisiin 
joukkovelkakirjoihin, jotta voidaan estää odottamaton suotuisimman sääntelyn hyväksikäyttö 
ja säilyttää tasapuoliset toimintaedellytykset. Joukkovelkakirjoja koskevien liiketoimen koko 
on aina julkistettava vaikka se tehtäisiin viiveellä.
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Tarkistus 386
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
10 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 ja/tai milloin 
liiketoimen määrä voidaan jättää 
ilmoittamatta liiketoimien koon taikka 
kyseisen joukkovelkakirjan, strukturoidun 
rahoitustuotteen, päästöoikeuden tai 
johdannaisen 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 ja/tai milloin 
liiketoimen määrä voidaan jättää 
ilmoittamatta liiketoimien koon taikka 
kyseisen joukkovelkakirjan, strukturoidun 
rahoitustuotteen, päästöoikeuden tai 
johdannaisen tyypin vuoksi.

Or. en

Tarkistus 387
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 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 

(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 
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ylläpitäjille, voidaan antaa lupa kauppojen 
julkistamiseen tietyllä viiveellä, ja 
perusteet, joita sovelletaan tehtäessä 
päätöstä siitä, mitkä liiketoimet voidaan 
julkistaa tietyllä viiveellä ja/tai milloin 
liiketoimen määrä voidaan jättää 
ilmoittamatta liiketoimien koon taikka 
kyseisen joukkovelkakirjan, strukturoidun 
rahoitustuotteen, päästöoikeuden tai 
johdannaisen tyypin vuoksi.

ylläpitäjille, voidaan antaa lupa kauppojen 
julkistamiseen tietyllä viiveellä, ja 
perusteet, joita sovelletaan tehtäessä 
päätöstä siitä, mitkä liiketoimet voidaan 
julkistaa tietyllä viiveellä ja/tai milloin 
liiketoimen ja/tai liiketoimien yhdistelmän
määrä voidaan jättää ilmoittamatta 
liiketoimien koon taikka kyseisen 
joukkovelkakirjan, strukturoidun 
rahoitustuotteen, päästöoikeuden tai 
johdannaisen tyypin vuoksi.

Or. en

Perustelu

Tarvittaessa on voitava julkistaa tarkat tiedot liiketoimista yhdistetyssä muodossa.

Tarkistus 388
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 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 ja/tai milloin 
liiketoimen määrä voidaan jättää 
ilmoittamatta liiketoimien koon taikka 
kyseisen joukkovelkakirjan, strukturoidun 
rahoitustuotteen, päästöoikeuden tai 
johdannaisen tyypin vuoksi.

(b) kunkin rahoitusvälinelajin osalta 
edellytykset, joiden täyttyessä voidaan 
antaa lupa kaupan jälkeiseen tietojen
julkistamiseen tietyllä viiveellä 1 kohdan 
mukaisesti seuraavien seikkojen 
perusteella:
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i) markkinamalli
ii) tuotteella käytävän 
kaupankäyntitoiminnan erityispiirteet
iii) yksittäisten markkinoiden 
ominaisuudet, mukaan lukien 
markkinaosapuolten lukumäärä ja tyyppi
iv) toimeksiantojen koko tai tyyppi, 
kaupankäyntimenetelmä sekä 
rahoitusvälineen liikkeeseenlaskun koko 
ja tyyppi
v) likviditeettiprofiili ja mahdolliset muut 
merkitykselliset tietyn tuotteen 
likviditeetin arviointiperusteet.

Or. en

Perustelu

EAMV:n on laadittava teknisten sääntelystandardien luonnokset. joissa yksilöidään
edellytykset, joilla kaupan jälkeinen tietojen julkistaminen voidaan tehdä tietyllä viiveellä.

Tarkistus 389
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 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

Perustelu

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

Tarkistus 390
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskisiä kaupankäyntijärjestelmiä ja 
organisoituja kaupankäyntijärjestelmiä
ylläpitävien markkinoiden ylläpitäjien ja 
sijoituspalveluyritysten on asetettava 3–10 
artiklan mukaisesti julkistetut tiedot 
saataville siten, että kauppaa edeltävät ja 
sen jälkeiset avoimuutta koskevat tiedot 
asetetaan saataville erillään toisistaan.

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskisiä kaupankäyntijärjestelmiä 
ylläpitävien markkinoiden ylläpitäjien ja 
sijoituspalveluyritysten on asetettava 3–10 
artiklan mukaisesti julkistetut tiedot 
saataville siten, että kauppaa edeltävät ja 
sen jälkeiset avoimuutta koskevat tiedot 
asetetaan saataville erillään toisistaan.

Or. en

Tarkistus 391
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi hyväksyä delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään kauppaa 
edeltävien ja sen jälkeisten avoimuutta 
koskevien tietojen asettaminen saataville, 
mukaan lukien se, missä määrin 1 kohdassa 
tarkoitetut saataville asetettavat tiedot on 
jaoteltava.

2. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään kauppaa 
edeltävien ja sen jälkeisten avoimuutta 
koskevien tietojen asettaminen saataville, 
mukaan lukien se, missä määrin 1 kohdassa 
tarkoitetut saataville asetettavat tiedot on 
jaoteltava.

Or. en
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Tarkistus 392
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi hyväksyä delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään
kauppaa edeltävien ja sen jälkeisten
avoimuutta koskevien tietojen asettaminen
saataville, mukaan lukien se, missä määrin 
1 kohdassa tarkoitetut saataville asetettavat 
tiedot on jaoteltava.

2. ESMA laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa
määritellään, miten kauppaa edeltävät ja 
sen jälkeiset avoimuutta koskevat tiedot 
asetetaan saataville, mukaan lukien se, 
missä määrin 1 kohdassa tarkoitetut 
saataville asetettavat tiedot on jaoteltava.

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 393
Sławomir Witold Nitras

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi hyväksyä delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään kauppaa 
edeltävien ja sen jälkeisten avoimuutta 
koskevien tietojen asettaminen saataville, 
mukaan lukien se, missä määrin 1 kohdassa 
tarkoitetut saataville asetettavat tiedot on 
jaoteltava.

2. Komissio voi EAMV:ta kuultuaan
hyväksyä delegoiduilla säädöksillä 41 
artiklan mukaisesti toimenpiteitä, joissa 
täsmennetään kauppaa edeltävien ja sen 
jälkeisten avoimuutta koskevien tietojen 
asettaminen saataville, mukaan lukien se, 
missä määrin 1 kohdassa tarkoitetut 
saataville asetettavat tiedot on jaoteltava.
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Or. pl

Tarkistus 394
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien on asetettava 3–
10 artiklan mukaisesti julkistetut tiedot 
saataville kohtuullisin kustannuksin. Tiedot 
on asetettava saataville maksutta 15 
minuutin kuluttua liiketoimen 
julkistamisesta.

1. Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien on asetettava
3 ja 10 artiklan mukaisesti julkistetut 
tiedot saataville kohtuullisin kustannuksin.
Tiedot on asetettava saataville ilman 
minkäänlaisia maksuja millekään 
osapuolelle, kaupalliselle tai julkiselle, 
15 minuutin kuluttua liiketoimen 
julkistamisesta.

Or. en

Perustelu

Konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tarjoajalla antaa konsolidoidut tiedot "yleisön 
saataville teknisten mahdollisuuksien mukaan reaaliajassa kohtuullisin kaupallisin ehdoin".

Tarkistus 395
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien on asetettava 
3–10 artiklan mukaisesti julkistetut tiedot 
saataville kohtuullisin kustannuksin. Tiedot 

1. Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
on asetettava 3–10 artiklan mukaisesti 
julkistetut tiedot saataville kohtuullisin 
kustannuksin. Tiedot on asetettava 
saataville maksutta 15 minuutin kuluttua 
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on asetettava saataville maksutta 15 
minuutin kuluttua liiketoimen 
julkistamisesta.

liiketoimen julkistamisesta.

Or. en

Tarkistus 396
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien on asetettava 3–
10 artiklan mukaisesti julkistetut tiedot 
saataville kohtuullisin kustannuksin. Tiedot 
on asetettava saataville maksutta 15 
minuutin kuluttua liiketoimen 
julkistamisesta.

1. Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien on asetettava 3–
10 artiklan mukaisesti julkistetut tiedot 
saataville kohtuullisin kustannuksin ja 
varmistettava tietojen tehokas ja 
syrjimätön saatavuus. Tiedot on asetettava 
saataville maksutta 15 minuutin kuluttua 
liiketoimen julkistamisesta.

Or. en

Tarkistus 397
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi hyväksyä delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään, mitä 
pidetään kohtuullisina kustannuksina, kun 
1 kohdassa tarkoitettuja tietoja asetetaan 
saataville.

2. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään, mitä 
pidetään kohtuullisina kustannuksina, kun 
1 kohdassa tarkoitettuja tietoja asetetaan 
saataville.

Or. en
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Tarkistus 398
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi hyväksyä delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään, mitä 
pidetään kohtuullisina kustannuksina, kun 
1 kohdassa tarkoitettuja tietoja asetetaan 
saataville.

2. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään, mitä 
pidetään kohtuullisina kustannuksina, kun 
1 kohdassa tarkoitettuja tietoja asetetaan 
saataville.

Or. en

Perustelu

On tarpeen täydentää lainsäädäntöä tällä alalla, jotta artiklan muita osia voidaan soveltaa 
tehokkaasti.

Tarkistus 399
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 3

Komission teksti Tarkistus

OTC-kaupankäyntiä harjoittavien
sijoituspalveluyritysten, mukaan lukien
kauppojen sisäiset toteuttajat, avoimuus

OTC-kaupankäyntiä harjoittavien ja
kauppojen sisäisinä toteuttajina toimivien 
sijoituspalveluyritysten avoimuus

Or. en

Tarkistus 400
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 3
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Komission teksti Tarkistus

OTC-kaupankäyntiä harjoittavien 
sijoituspalveluyritysten, mukaan lukien 
kauppojen sisäiset toteuttajat, avoimuus

Sellaisten kauppapaikkojen avoimuus, 
joissa on kahdenvälisiä järjestelmiä, 
kuten OTC-järjestelmiä

Or. en

Perustelu

Nykyisessä rahoitusmarkkinadirektiivissä sisäiset toteuttajat luokitellaan kauppapaikoiksi, 
joihin OTC ei kuulu. Sekaannuksen välttämiseksi kauppojen sisäisen toteutuksen foorumit on 
edelleen määriteltävä kauppapaikoiksi. Kauppojen sisäiset toteuttajat eivät myöskään ole osa 
OTC:tä. OTC:n pitäisi pikemminkin olla poikkeus kahdenvälisessä järjestelmässä.

Tarkistus 401
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osakkeita, talletustodistuksia, 
pörssilistattuja rahastoja, todistuksia ja 
muita samankaltaisia rahoitusvälineitä 
koskevien kauppojen sisäisten toteuttajien 
on julkistettava sitovat hintatarjoukset 
niille osakkeille, talletustodistuksille, 
pörssilistatuille rahastoille, todistuksille ja 
muille samankaltaisille rahoitusvälineille, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla taikka joilla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, joiden 
kauppojen sisäisiä toteuttajia ne ovat ja 
joilla on likvidit markkinat. Niiden 
osakkeiden, talletustodistusten, 
pörssilistattujen rahastojen, todistusten ja 
muiden samankaltaisten rahoitusvälineiden 
osalta, joilla ei ole likvidejä markkinoita, 
kauppojen sisäisten toteuttajien on 
pyynnöstä ilmoitettava hintatarjoukset 

1. Osakkeita, talletustodistuksia, 
pörssilistattuja rahastoja, todistuksia ja 
muita samankaltaisia rahoitusvälineitä 
koskevien kauppojen sisäisten toteuttajien 
on julkistettava sitovat hintatarjoukset 
niille osakkeille, talletustodistuksille, 
pörssilistatuille rahastoille, todistuksille ja 
muille samankaltaisille rahoitusvälineille, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla taikka joilla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, joiden 
kauppojen sisäisiä toteuttajia ne ovat ja 
joilla on likvidit markkinat. Niiden 
osakkeiden, talletustodistusten, 
pörssilistattujen rahastojen, todistusten ja 
muiden samankaltaisten rahoitusvälineiden 
osalta, joilla ei ole likvidejä markkinoita, 
kauppojen sisäisten toteuttajien on 
pyynnöstä ilmoitettava hintatarjoukset 
asiakkailleen.
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asiakkailleen.

Or. en

Tarkistus 402
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kaikki osakkeilla, 
talletustodistuksilla, pörssilistatuilla 
rahastoilla, todistuksilla tai muilla 
samankaltaisilla rahoitusvälineillä 
toteutetut liiketoimet, jotka eivät ole 
asetuksen (EU) N:o .../... [Euroopan 
markkinarakenneasetus] 2 a artiklassa 
määriteltyjä konsernin sisäisiä liiketoimia 
ja joita ei ole toteutettu säännellyillä 
markkinoilla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, on 
toteutettava sijoituspalveluyrityksen 
kautta, joka on kauppojen sisäinen 
toteuttaja, ellei
(a) liiketoimeen sisälly välineen 
liikkeeseenlasku ensimarkkinoille tai
(b) kauppojen sisäinen toteuttaja ei ole 
saatavana kyseisessä välineessä tai 
käytettävissä olevan kauppojen sisäisen 
toteuttajan käyttö ei auttaisi täyttämään 
velvollisuuksia kuluttajille, joiden 
puolesta liiketoimi toteutetaan, tai jos 
käyttö ei olisi kaupan sisäistä toteuttajaa 
koskevan määritelmän mukainen.
2. Kaikki liiketoimet, jotka on toteutettu 
joukkovelkakirjoilla, strukturoiduilla 
rahoitustuotteilla, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joista on julkaistu esite, 
päästöoikeuksilla ja johdannaisilla, jotka 
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ovat selvityskelpoiset tai jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joilla käydään kauppaa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä ja joihin ei 
sovelleta 26 artiklan mukaista 
kaupankäyntivelvollisuutta, joita ei 
toteuteta säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
kolmansien maiden kauppapaikoissa, 
jotka on arvioitu vastaaviksi 26 artiklan 
4 kohdan mukaisesti, on toteutettava 
sijoituspalveluyrityksen kautta, joka on 
kauppojen sisäinen toteuttaja, ellei:
(a) liiketoimeen sisälly välineen 
liikkeeseenlasku ensimarkkinoille tai
(b) kauppojen sisäinen toteuttaja ei ole 
saatavana kyseisessä välineessä tai 
käytettävissä olevan kauppojen sisäisen 
toteuttajan käyttö ei auttaisi täyttämään 
velvollisuuksia kuluttajille, joiden 
puolesta liiketoimi toteutetaan, tai jos 
käyttö ei olisi kaupan sisäistä toteuttajaa 
koskevan määritelmän mukainen.

Or. en

Perustelu

Asetuksen keskeisenä tavoitteena on, että kaikki organisoitu kaupankäynti tapahtuu 
säännellyissä kauppapaikoissa ja että OTC-kauppa rajoitetaan liiketoimiin, jotka tapahtuva 
satunnaisesti, tilapäisesti tai epäsäännöllisesti.

Tarkistus 403
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tätä artiklaa sekä 14, 15 ja 16 artiklaa 
sovelletaan kauppojen sisäisiin toteuttajiin, 
kun liiketoimet ovat enintään tavanomaisen 
markkinakoon suuruisia. Tämän artiklan 
säännökset eivät koske kauppojen sisäisiä
toteuttajia, joiden liiketoimet ovat 
tavanomaista markkinakokoa suurempia.

2. Tätä artiklaa sekä 14, 15 ja 16 artiklaa 
sovelletaan kauppojen sisäisiin toteuttajiin, 
kun liiketoimet ovat enintään tavanomaisen 
markkinakoon suuruisia. Tämän artiklan 
säännökset eivät koske kauppojen sisäisiä 
toteuttajia, joiden liiketoimet ovat 
tavanomaista markkinakokoa suurempia tai 
joiden liiketoimet ovat tavanomaista 
markkinakokoa pienempiä silloin, kun ne 
ovat osa useilla arvopapereilla 
toteutettavaa yhtä liiketoimea.

Or. en

Perustelu

Ohjelmoitu kaupankäynti olisi jätettävä avoimuusvaatimuksen ulkopuolelle kun se synnyttää 
markkinakokoa pienempiä toimeksiantoja. Tämä johtuu siitä, että ohjelmoidun 
kaupankäynnin toimet liittyvät aina laajaan institutionaaliseen kaupankäyntiin.

Tarkistus 404
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kauppojen sisäiset toteuttajat voivat 
päättää koon tai koot, jolla tai joilla ne 
tekevät hintatarjouksen. Tarjouksen on 
oltava kooltaan vähintään 10 prosenttia 
osakkeen, talletustodistuksen, 
pörssilistatun rahaston, todistuksen tai 
muun samankaltaisen rahoitusvälineen 
tavanomaisesta markkinakoosta. Tietyn 
osakkeen, talletustodistuksen, 
pörssilistatun rahaston, todistuksen tai 
muun samankaltaisen rahoitusvälineen 
osalta kunkin hintatarjouksen on 
sisällettävä sitovat osto- ja/tai myyntihinnat 
sekä osto- ja/tai myyntimäärät, jotka voivat 
olla enintään sen osake-, talletustodistus-

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.
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tai todistuslajin taikka pörssilistatun 
rahaston tai muun samankaltaisen 
rahoitusvälineen lajin tavanomaisen 
markkinakoon suuruiset, johon 
rahoitusväline kuuluu. Hinnan tai hintojen 
on myös heijastettava kyseisen osakkeen, 
talletustodistuksen, pörssilistatun rahaston, 
todistuksen tai muun samankaltaisen 
rahoitusvälineen kulloistakin 
markkinatilannetta.

Or. de

Tarkistus 405
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jotta varmistetaan osakkeiden, 
talletustodistusten, pörssilistattujen 
rahastojen, todistusten ja muiden 
samankaltaisten rahoitusvälineiden tehokas 
hinnanmuodostus ja annetaan 
sijoituspalveluyrityksille parhaat 
mahdollisuudet toteuttaa kaupat asiakkaan 
kannalta edullisimmalla tavalla, komissio 
hyväksyy delegoiduilla säädöksillä 41 
artiklan mukaisesti toimenpiteitä, joissa
vahvistetaan 1 kohdassa tarkoitettujen 
sitovien hintatarjousten julkistamiseen ja 2 
kohdassa tarkoitettuun tavanomaiseen 
markkinakokoon liittyvät seikat.

7. Jotta varmistetaan osakkeiden, 
talletustodistusten, pörssilistattujen 
rahastojen, todistusten ja muiden 
samankaltaisten rahoitusvälineiden tehokas 
hinnanmuodostus ja annetaan 
sijoituspalveluyrityksille parhaat 
mahdollisuudet toteuttaa kaupat asiakkaan 
kannalta edullisimmalla tavalla, EAMV 
laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia, 
joissa täsmennetään 1 kohdassa 
tarkoitettujen sitovien hintatarjousten 
julkistamiseen ja 2 kohdassa tarkoitettuun 
tavanomaiseen markkinakokoon liittyvät 
seikat.

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

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

Tarkistus 406
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Velvollisuus käydä OTC-kauppaa 

kauppojen sisäisten toteuttajien kautta
1. Kaikki osakkeilla, talletustodistuksilla, 
pörssilistatuilla rahastoilla, todistuksilla 
tai muilla samankaltaisilla 
rahoitusvälineillä toteutetut liiketoimet, 
jotka eivät ole asetuksen (EU) N:o .../...
[Euroopan markkinarakenneasetus] 
2 a artiklassa määriteltyjä konsernin 
sisäisiä liiketoimia ja joita ei ole toteutettu 
säännellyillä markkinoilla tai 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, toteutetaan 
kauppojen sisäisen toteuttajan kautta ellei 
liiketoimeen sisälly välineen 
liikkeeseenlasku ensimarkkinoille tai ellei 
liiketoimea toteuteta OTC-kauppana.
2. Kaikki liiketoimet, jotka on toteutettu 
joukkovelkakirjoilla, strukturoiduilla 
rahoitustuotteilla, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joista on julkaistu esite, 
päästöoikeuksilla ja johdannaisilla, jotka 
ovat selvityskelpoiset tai jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joilla käydään kauppaa 
monenkeskisessä 
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kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä ja joihin ei 
sovelleta 26 artiklan mukaista 
kaupankäyntivelvollisuutta, joita ei 
toteuteta säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
kolmansien maiden kauppapaikoissa, 
jotka on arvioitu vastaaviksi 26 artiklan 
4 kohdan mukaisesti, on toteutettava 
kauppojen sisäisen toteuttajan kautta ellei 
liiketoimeen sisälly välineen 
liikkeeseenlasku ensimarkkinoille tai ellei 
liiketoimea toteuteta OTC-kauppana..

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 407
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Velvollisuus käydä OTC-kauppaa 

kauppojen sisäisten toteuttajien kautta
1. Kaikki osakkeilla, talletustodistuksilla, 
pörssilistatuilla rahastoilla, todistuksilla 
tai muilla samankaltaisilla 
rahoitusvälineillä toteutetut liiketoimet, 
jotka eivät ole asetuksen (EU) N:o .../...
[Euroopan markkinarakenneasetus] 
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3 artiklassa määriteltyjä konsernin 
sisäisiä liiketoimia ja joita ei ole toteutettu 
säännellyillä markkinoilla tai 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, toteutetaan 
kauppojen sisäisen toteuttajan kautta ellei 
liiketoimeen sisälly välineen 
liikkeeseenlasku ensimarkkinoille. Tätä 
vaatimusta ei sovelleta 4 artiklassa 
määriteltyihin kooltaan suuriin 
liiketoimiin.
2. Kaikki liiketoimet, jotka on toteutettu 
joukkovelkakirjoilla, strukturoiduilla 
rahoitustuotteilla, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joista on julkaistu esite, 
päästöoikeuksilla ja johdannaisilla, jotka 
ovat selvityskelpoiset tai jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joilla käydään kauppaa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä ja joihin ei 
sovelleta 26 artiklan mukaista 
kaupankäyntivelvollisuutta, joita ei 
toteuteta säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
kolmansien maiden kauppapaikoissa, 
jotka on arvioitu vastaaviksi 26 artiklan 
4 kohdan mukaisesti, on toteutettava 
kauppojen sisäisen toteuttajan kautta ellei 
liiketoimeen sisälly välineen 
liikkeeseenlasku ensimarkkinoille. Tätä 
vaatimusta ei sovelleta 8 artiklassa 
määriteltyihin kooltaan suuriin 
liiketoimiin.

Or. en

Tarkistus 408
Burkhard Balz
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Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
13 a artikla
Kaupankäynti kauppojen sisäisten 
toteuttajien kautta ja OTC-kauppa
1. Osakkeilla, talletustodistuksilla, 
pörssilistatuilla rahastoilla, todistuksilla 
tai muilla samankaltaisilla 
rahoitusvälineillä toteutetut liiketoimet, 
jotka eivät ole asetuksen (EU) N:o .../...
[Euroopan markkinarakenneasetus] 
2 a artiklassa määriteltyjä konsernin 
sisäisiä liiketoimia ja joita ei ole toteutettu 
säännellyillä markkinoilla tai 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, olisi 
toteutettava kauppojen sisäisen 
toteuttajan kautta ellei liiketoimia 
toteuteta OTC-pohjalta. OTC-kaupan 
luonteeseen kuuluu, että liiketoimet ovat 
satunnaisia ja epäsäännöllisiä ad hoc 
-toimia.
2. Liiketoimet, jotka on toteutettu 
joukkovelkakirjoilla, strukturoiduilla 
rahoitustuotteilla, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joista on julkaistu esite, 
päästöoikeuksilla ja johdannaisilla, jotka 
ovat selvityskelpoiset tai jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joilla käydään kauppaa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä ja joihin ei 
sovelleta 26 artiklan mukaista 
kaupankäyntivelvollisuutta, joita ei 
toteuteta säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, 
organisoidussa 
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kaupankäyntijärjestelmässä tai 
kolmansien maiden kauppapaikoissa, 
jotka on arvioitu vastaaviksi 26 artiklan 
4 kohdan mukaisesti, olisi toteutettava 
kauppojen sisäisen toteuttajan kautta ellei 
liiketoimia toteuteta OTC-pohjalta. OTC-
kaupan luonteeseen kuuluu, että 
liiketoimet ovat satunnaisia ja 
epäsäännöllisiä ad hoc -toimia.

Or. en

Tarkistus 409
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
toteutettava ainakin kaikkein 
likvideimmistä kauppapaikoista saamansa 
toimeksiannot ja lueteltava kaupan 
käynnin kohteena olleet rahoitusvälineet 
ja mahdollinen poikkeuksellisen edullinen 
hinta asiakkailleen.

Or. en

Tarkistus 410
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 27 artiklassa 
säädettyjä säännöksiä noudattaen 

Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 27 artiklassa 
säädettyjä säännöksiä noudattaen 



AM\901886FI.doc 65/202 PE489.477v01-00

FI

toteutettava asiakkailtaan saamansa 
toimeksiannot, jotka koskevat osakkeita, 
talletustodistuksia, pörssilistattuja 
rahastoja, todistuksia ja muita 
samankaltaisia rahoitusvälineitä, joiden 
kauppojen sisäisiä toteuttajia ne ovat, 
toimeksiannon vastaanoton aikaan 
tarjoamaansa hintaan.

toteutettava asiakkailtaan saamansa 
toimeksiannot, joiden koko on yhtä suuri 
tai pienempi kuin hintatarjouksen 
mukainen koko ja jotka koskevat 
osakkeita, talletustodistuksia, 
pörssilistattuja rahastoja, todistuksia ja 
muita samankaltaisia rahoitusvälineitä, 
joiden kauppojen sisäisiä toteuttajia ne 
ovat, toimeksiannon vastaanoton aikaan 
tarjoamaansa hintaan tai sellaiseen 
hintaan, joka täyttää kauppojen sisäiselle 
toteuttajalle direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 27 artiklasta 
aiheutuvan velvoitteen.

Or. en

Perustelu

Tarkennuksella varmistetaan, että kauppojen sisäiset toteuttajat voivat perustelluissa 
tapauksissa toteuttaa suuria toimeksiantoja edullisempaan hintaan samalla tavalla kuin on 
mahdollista pienempien toimeksiantojen osalta. Kohta saatetaan linjaan saman artiklan 4 
kohdan kanssa.

Tarkistus 411
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kauppojen sisäiset toteuttajat voivat 
lisäksi toteuttaa ammattimaisilta 
sijoittajilta saamansa toimeksiannot 
muilla kuin tarjoamillaan hinnoilla 
noudattamatta 2 kohdassa vahvistettuja 
edellytyksiä, jos toimeksiannot ovat osa 
useilla arvopapereilla toteutettavaa yhtä 
liiketoimea tai niihin sovelletaan muita 
ehtoja kuin markkinahintaa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 412
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jotta varmistetaan osakkeiden, 
talletustodistusten, pörssilistattujen 
rahastojen, todistusten ja muiden 
samankaltaisten rahoitusvälineiden tehokas 
hinnanmuodostus ja annetaan 
sijoituspalveluyrityksille parhaat 
mahdollisuudet toteuttaa kaupat asiakkaan 
kannalta edullisimmalla tavalla, komissio 
hyväksyy delegoiduilla säädöksillä 41 
artiklan mukaisesti toimenpiteitä, joissa 
täsmennetään perusteet sen 
selventämiseksi, mitä tarkoittaa, että hinta 
on julkisten hintatarjousten rajoissa ja 
lähellä markkinatilannetta 2 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla.

5. Jotta varmistetaan osakkeiden, 
talletustodistusten, pörssilistattujen 
rahastojen, todistusten ja muiden 
samankaltaisten rahoitusvälineiden tehokas 
hinnanmuodostus ja annetaan 
sijoituspalveluyrityksille parhaat 
mahdollisuudet toteuttaa kaupat asiakkaan 
kannalta edullisimmalla tavalla, EAMV 
laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia, 
joissa täsmennetään perusteet sen 
selventämiseksi, mitä tarkoittaa, että hinta 
on julkisten hintatarjousten rajoissa ja 
lähellä markkinatilannetta 2 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla.

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

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

Tarkistus 413
Sławomir Witold Nitras

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta



AM\901886FI.doc 67/202 PE489.477v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

5. Jotta varmistetaan osakkeiden, 
talletustodistusten, pörssilistattujen 
rahastojen, todistusten ja muiden 
samankaltaisten rahoitusvälineiden tehokas 
hinnanmuodostus ja annetaan 
sijoituspalveluyrityksille parhaat 
mahdollisuudet toteuttaa kaupat asiakkaan 
kannalta edullisimmalla tavalla, komissio 
hyväksyy delegoiduilla säädöksillä 41 
artiklan mukaisesti toimenpiteitä, joissa 
täsmennetään perusteet sen 
selventämiseksi, mitä tarkoittaa, että hinta 
on julkisten hintatarjousten rajoissa ja 
lähellä markkinatilannetta 2 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla.

5. Jotta varmistetaan osakkeiden, 
talletustodistusten, pörssilistattujen 
rahastojen, todistusten ja muiden 
samankaltaisten rahoitusvälineiden tehokas 
hinnanmuodostus ja annetaan 
sijoituspalveluyrityksille parhaat 
mahdollisuudet toteuttaa kaupat asiakkaan 
kannalta edullisimmalla tavalla, EAMV:tä 
kuultuaan komissio hyväksyy 
delegoiduilla säädöksillä 41 artiklan 
mukaisesti toimenpiteitä, joissa 
täsmennetään perusteet sen 
selventämiseksi, mitä tarkoittaa, että hinta 
on julkisten hintatarjousten rajoissa ja 
lähellä markkinatilannetta 2 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla.

Or. pl

Tarkistus 414
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi hyväksyä delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään, mitä 
pidetään kohtuullisina kustannuksina, kun 
1 kohdassa tarkoitettuja hintatarjouksia 
julkistetaan.

6. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään, mitä 
pidetään kohtuullisina kustannuksina, kun 
1 kohdassa tarkoitettuja hintatarjouksia 
julkistetaan.

Or. en

Perustelu

On tarpeen täydentää lainsäädäntöä tällä alalla, jotta artiklan muita osia voidaan soveltaa 
tehokkaasti.
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Tarkistus 415
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jotta varmistetaan osakkeiden, 
talletustodistusten, pörssilistattujen 
rahastojen, todistusten ja muiden 
samankaltaisten rahoitusvälineiden tehokas 
hinnanmuodostus ja annetaan 
sijoituspalveluyrityksille parhaat 
mahdollisuudet toteuttaa kaupat asiakkaan 
kannalta edullisimmalla tavalla, komissio 
hyväksyy delegoiduilla säädöksillä 41 
artiklan mukaisesti toimenpiteitä, joissa 
täsmennetään seuraavat:

3. Jotta varmistetaan osakkeiden, 
talletustodistusten, pörssilistattujen 
rahastojen, todistusten ja muiden 
samankaltaisten rahoitusvälineiden tehokas 
hinnanmuodostus ja annetaan 
sijoituspalveluyrityksille parhaat 
mahdollisuudet toteuttaa kaupat asiakkaan 
kannalta edullisimmalla tavalla, EAMV 
laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia, 
joissa täsmennetään seuraavat:

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 416
Sławomir Witold Nitras

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jotta varmistetaan osakkeiden, 
talletustodistusten, pörssilistattujen 
rahastojen, todistusten ja muiden 
samankaltaisten rahoitusvälineiden tehokas 
hinnanmuodostus ja annetaan 
sijoituspalveluyrityksille parhaat 
mahdollisuudet toteuttaa kaupat asiakkaan 
kannalta edullisimmalla tavalla, komissio 
hyväksyy delegoiduilla säädöksillä 41 
artiklan mukaisesti toimenpiteitä, joissa 

3. Jotta varmistetaan osakkeiden, 
talletustodistusten, pörssilistattujen 
rahastojen, todistusten ja muiden 
samankaltaisten rahoitusvälineiden tehokas 
hinnanmuodostus ja annetaan 
sijoituspalveluyrityksille parhaat 
mahdollisuudet toteuttaa kaupat asiakkaan 
kannalta edullisimmalla tavalla, komissio 
hyväksyy EAMV:tä kuultuaan
delegoiduilla säädöksillä 41 artiklan 
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täsmennetään seuraavat: mukaisesti toimenpiteitä, joissa 
täsmennetään seuraavat:

Or. pl

Tarkistus 417
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 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 418
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
annettava sitovat hintatarjoukset 
joukkovelkakirjoista ja strukturoiduista 
rahoitustuotteista, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joista on julkaistu esite, 
päästöoikeuksista ja johdannaista, jotka 
ovat selvityskelpoiset tai jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joilla käydään kauppaa 
monenkeskisessä 

1. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
annettava sitovat hintatarjoukset niistä
joukkovelkakirjoista tai strukturoiduista 
rahoitustuotteista, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla, monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä,
päästöoikeuksista ja johdannaista, jotka 
ovat selvityskelpoiset tai jotka on otettu 



PE489.477v01-00 70/202 AM\901886FI.doc

FI

kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa
kaupankäyntijärjestelmissä, kun seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joilla käydään kauppaa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa
kaupankäyntijärjestelmässä, joiden 
kauppojen sisäisiä toteuttajia ne ovat ja 
joilla on 8 artiklan edellytysten mukaiset 
likvidit markkinat, kun seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 419
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
annettava sitovat hintatarjoukset 
joukkovelkakirjoista ja strukturoiduista 
rahoitustuotteista, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joista on julkaistu esite, 
päästöoikeuksista ja johdannaista, jotka 
ovat selvityskelpoiset tai jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joilla käydään kauppaa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa
kaupankäyntijärjestelmissä, kun seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

1. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
annettava vähittäisasiakkaille sitovat 
hintatarjoukset niistä joukkovelkakirjoista
tai strukturoiduista rahoitustuotteista, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla,
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä,
päästöoikeuksista ja johdannaista, jotka 
ovat selvityskelpoiset ja jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joilla käydään kauppaa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa
kaupankäyntijärjestelmässä, joiden 
kauppojen sisäisiä toteuttajia ne ovat ja 
joilla on likvidit markkinat, kun seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

(a) kauppojen sisäisen toteuttajan asiakas 
pyytää niiltä sitovaa hintatarjousta
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(b) ne suostuvat antamaan sitovan 
hintatarjouksen
(c) näiden rahoitusvälineiden osalta ei ole 
annettu 8 artiklan mukaista vapautusta 
tietojen julkistamisvelvollisuudesta
(d) hintatarjouksen mukainen koko on 
yhtä suuri tai pienempi kuin kyseiselle 
rahoitusvälineelle ominainen 
vähittäiskoko.
Tätä artiklaa sovelletaan kauppojen 
sisäisiin toteuttajiin, kun liiketoimet ovat 
enintään vähittäismarkkinakoon 
suuruisia. Tämän artiklan säännökset 
eivät koske kauppojen sisäisiä toteuttajia, 
joiden liiketoimet ovat 
vähittäismarkkinakokoa suurempia.

Or. en

Perustelu

Kauppaa edeltävien avoimuusvaatimusten on oltava tiukempia likvideille välineille kuin 
vähemmän likvideille välineille. Nykyinen kaupan sisäisiä toteuttajia koskeva järjestelmä 
muilla kuin oman pääoman ehtoisilla markkinoilla on kattavampi kuin joukkovelkakirjoja 
koskeva vastaava järjestelmä. Saattamalla säännös linjaan kauppojen sisäisiä toteuttajia 
osakekaupassa koskevien vaatimusten kanssa tällä tekstillä varmistetaan, että 
kiinteätuottoisten tuotteiden ja johdannaisten hintatarjouksia koskevat vaatimukset ovat 
vähintään yhtä joustavia kuin osakekaupan vaatimukset. Nykyisin ne ovat preskriptiivisempiä.
Vähittäismarkkinakoon perusteet on määriteltävä.

Tarkistus 420
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
annettava sitovat hintatarjoukset 
joukkovelkakirjoista ja strukturoiduista 
rahoitustuotteista, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joista on julkaistu esite, 
päästöoikeuksista ja johdannaista, jotka 

1. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
annettava sitovat hintatarjoukset 
joukkovelkakirjoista ja strukturoiduista 
rahoitustuotteista, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joista on julkaistu esite, 
päästöoikeuksista ja johdannaista, jotka 



PE489.477v01-00 72/202 AM\901886FI.doc

FI

ovat selvityskelpoiset tai jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joilla käydään kauppaa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmissä, kun seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

ovat selvityskelpoiset tai jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joilla käydään kauppaa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, kun seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 421
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
annettava sitovat hintatarjoukset
joukkovelkakirjoista ja strukturoiduista 
rahoitustuotteista, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joista on julkaistu esite, 
päästöoikeuksista ja johdannaista, jotka 
ovat selvityskelpoiset tai jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joilla käydään kauppaa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmissä, kun 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Kauppojen sisäisten toteuttajien on
pyydettäessä annettava sitovat 
hintatarjoukset seuraavista välineistä:

i) osakkeet ja joukkovelkakirjat ja 
strukturoidut rahoitustuotteet, jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi ja joista 
on julkaistu esite
ii) päästöoikeudet ja
iii) johdannaiset, jotka on määritelty 
selvitettäväksi keskitetysti ja jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
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organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä.

Or. en

Perustelu

Kauppojen sisäisten toteuttajien velvollisuus julkistaa sitovat hintatarjoukset on määriteltävä 
tiukasti, jotta voidaan varmistaa, että tämä velvollisuus soveltuu kunkin yksittäisen 
välinetyypin markkinarakenteeseen, erityisesti silloin, kun se on riippuvainen likviditeetistä.
Kauppojen sisäisiä toteuttajia koskevassa järjestelmässä on otettava huomioon myös eri 
asiakasryhmien erityistarpeet ja tarjottava soveltuvin avoimuuden taso.

Tarkistus 422
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
annettava sitovat hintatarjoukset 
joukkovelkakirjoista ja strukturoiduista 
rahoitustuotteista, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joista on julkaistu esite, 
päästöoikeuksista ja johdannaista, jotka 
ovat selvityskelpoiset tai jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joilla käydään kauppaa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmissä, kun seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

1. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
annettava sitovat hintatarjoukset 
joukkovelkakirjoista ja strukturoiduista 
rahoitustuotteista, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joista on julkaistu esite, 
päästöoikeuksista ja johdannaista, joihin 
sovelletaan 24 artiklassa tarkoitettua 
kaupankäyntivelvollisuutta, kun seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

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
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Perustelu

Jos kauppojen sisäiset toteuttajat velvoitettaisiin antamaan sama hintatarjous samasta 
välineestä kaikille asiakkaille, ne eivät voisi hintoja eriyttäessään ottaa huomioon 
vastapuolen riskiä, mikä on hyvin tärkeää mukautetussa johdannaiskaupassa finanssialan 
ulkopuolisten yritysten kanssa. Näin ollen hintatarjouksen antamisvelvollisuus olisi rajattava 
johdannaisiin, joita ei ole mukautettu ja jotka ovat riittävän likvidejä ja jotka on sen vuoksi 
otettava kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä.

Tarkistus 423
Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
annettava sitovat hintatarjoukset 
joukkovelkakirjoista ja strukturoiduista 
rahoitustuotteista, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joista on julkaistu esite, 
päästöoikeuksista ja johdannaista, jotka 
ovat selvityskelpoiset tai jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joilla käydään kauppaa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmissä, kun seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

1. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
annettava sitovat hintatarjoukset 
joukkovelkakirjoista ja strukturoiduista 
rahoitustuotteista, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä
markkinoilla tai joista on julkaistu esite, 
päästöoikeuksista ja johdannaista, joihin 
sovelletaan 24 artiklassa tarkoitettua 
kaupankäyntivelvollisuutta, kun seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. en

Perustelu

Jos kauppojen sisäiset toteuttajat velvoitettaisiin antamaan sama hintatarjous tietystä 
välineestä kaikille asiakkaille, ne eivät voisi hintoja eriyttäessään ottaa huomioon 
vastapuolen luottoriskiä, jota niiden on hallittava käsitellessään suunnitellussa, 
vakuudettomassa johdannaiskaupassa finanssialan ulkopuolisten yritysten kanssa. Näin ollen 
hintatarjouksen antamisvelvollisuus olisi rajattava johdannaisiin, joihin sovelletaan 
24 artiklassa säädettyä kaupankäyntivelvollisuutta.
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Tarkistus 424
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
annettava sitovat hintatarjoukset
joukkovelkakirjoista ja strukturoiduista 
rahoitustuotteista, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joista on julkaistu esite, 
päästöoikeuksista ja johdannaista, jotka 
ovat selvityskelpoiset tai jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joilla käydään kauppaa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmissä, kun 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
annettava sitovat hintatarjoukset
seuraavista välineistä:

i) joukkovelkakirjat ja strukturoidut 
rahoitustuotteet, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla ja joista on direktiivin 
2003/71/EY mukaisesti julkaistu esite
ii) päästöoikeudet ja
iii) johdannaiset, jotka asiakkaan 
esittämään tarjouspyyntöön perustuen on 
määritelty selvitettäväksi keskitetysti ja 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, jossa ei 
rajoiteta asiakkaiden pääsyä 
järjestelmään.

Or. en

Tarkistus 425
Astrid Lulling
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Ensimmäisessä kappaleessa 
tarkoitettua hintatarjousten antamista 
koskevaa velvollisuutta sovelletaan 
ainoastaan silloin, kun kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:
(a) asiakas kehottaa kauppojen sisäistä 
toteuttajaa antamaan hintatarjouksen
(b) hintatarjous koskee likvidiä välinettä
(c) hintatarjouksen mukainen koko on 
yhtä suuri tai pienempi kuin 
vähittäismarkkinakoko
(d) hintatarjouksen voimassaoloaika on 
ennakkoon määrätty
(e) kauppojen sisäinen toteuttaja suostuu 
antamaan hintatarjouksen.

Or. en

Perustelu

Kauppojen sisäisten toteuttajien velvollisuus julkistaa sitovat hintatarjoukset on määriteltävä 
tiukasti, jotta voidaan varmistaa, että tämä velvollisuus soveltuu kunkin yksittäisen 
välinetyypin markkinarakenteeseen, erityisesti silloin, kun se on riippuvainen likviditeetistä.
Kauppojen sisäisiä toteuttajia koskevassa järjestelmässä on otettava huomioon myös eri 
asiakasryhmien erityistarpeet ja tarjottava soveltuvin avoimuuden taso.

Tarkistus 426
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kauppojen sisäisen toteuttajan asiakas 
pyytää niiltä hintatarjousta;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 427
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ne suostuvat antamaan 
hintatarjouksen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 428
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kauppojen sisäisillä toteuttajilla on 
oikeus milloin tahansa päivittää 
hintatarjouksensa tai peruuttaa ne 
markkinaolosuhteiden huomioon 
ottamiseksi tai teknisten virheiden 
korjaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 429
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
asetettava 1 kohdan mukaisesti annetut 
sitovat hintatarjoukset 

2. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
asetettava 1 kohdan mukaisesti annetut 
sitovat hintatarjoukset 
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sijoituspalveluyrityksen muiden 
asiakkaiden saataville puolueettomasti ja 
syrjimättömästi oman 
liiketoimintapolitiikkansa perusteella.

sijoituspalveluyrityksen muiden 
asiakkaiden saataville puolueettomasti ja 
syrjimättömästi oman 
liiketoimintapolitiikkansa perusteella.
Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
saatava päättää sen liiketoimintapolitiikan 
perusteella, mille sijoittajille ne myöntävät 
pääsyn hintatarjouksiinsa. Niillä on 
oltava selkeät standardit, joilla valvotaan 
näiden tietojen antamista. Kauppojen 
sisäiset toteuttajat voivat kieltäytyä 
ryhtymästä liikesuhteisiin sijoittajien 
kanssa tai katkaista liikesuhteet 
sijoittajiin taloudellisten näkökohtien, 
esimerkiksi sijoittajan luottokelpoisuuden, 
vastapuoliriskin ja liiketoimen lopullisen 
selvityksen, perusteella.

Or. en

Tarkistus 430
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
asetettava 1 kohdan mukaisesti annetut 
sitovat hintatarjoukset 
sijoituspalveluyrityksen muiden 
asiakkaiden saataville puolueettomasti ja 
syrjimättömästi oman 
liiketoimintapolitiikkansa perusteella.

2. Kauppojen sisäisten toteuttajien on
pyynnöstä asetettava 1 kohdan mukaisesti 
annetut sitovat hintatarjoukset 
sijoituspalveluyrityksen muiden 
asiakkaiden saataville puolueettomasti ja 
syrjimättömästi oman 
liiketoimintapolitiikkansa perusteella.
Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
saatava päättää sen liiketoimintapolitiikan 
perusteella, mille sijoittajille ne myöntävät 
pääsyn hintatarjouksiinsa. Niillä on 
oltava selkeät standardit, joilla valvotaan 
hintatarjousten saatavuutta, mukaan 
luettuna taloudelliset näkökohdat, kuten 
sijoittajan luottokelpoisuus, 
vastapuoliriski ja liiketoimen lopullinen 
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selvitys.

Or. en

Perustelu

Kauppaa edeltävien avoimuusvaatimusten on oltava tiukempia likvideille välineille kuin 
vähemmän likvideille välineille. Nykyinen kaupan sisäisiä toteuttajia koskeva järjestelmä 
muilla kuin oman pääoman ehtoisilla markkinoilla on rajoittavampi kuin joukkovelkakirjoja 
koskeva vastaava järjestelmä. Saattamalla säännös linjaan kauppojen sisäisiä toteuttajia 
osakekaupassa koskevien vaatimusten kanssa tällä tarkistuksella varmistetaan, että 
kiinteätuottoisten tuotteiden ja johdannaisten hintatarjouksia koskevat vaatimukset ovat 
vähintään yhtä joustavia kuin osakekaupan vaatimukset. Nykyisin ne ovat preskriptiivisempiä.

Tarkistus 431
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
asetettava 1 kohdan mukaisesti annetut 
sitovat hintatarjoukset 
sijoituspalveluyrityksen muiden 
asiakkaiden saataville puolueettomasti ja 
syrjimättömästi oman 
liiketoimintapolitiikkansa perusteella.

2. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
asetettava 1 kohdan mukaisesti annetut 
sitovat hintatarjoukset 
sijoituspalveluyrityksen muiden 
asiakkaiden saataville puolueettomasti ja 
syrjimättömästi oman 
liiketoimintapolitiikkansa perusteella.
Kauppojen sisäisillä toteuttajilla on 
oikeus päivittää hintatarjouksensa 
vastatakseen markkinaolosuhteisiin tai 
korjatakseen virheitä.

Or. en

Perustelu

Kauppojen sisäisiä toteuttajia koskevan järjestelyn hyödyntämiseksi täysimääräisesti on 
tarpeen, että toimijat voivat vastata markkinaolosuhteisiin. Muussa tapauksessa ne riskien 
eliminoimiseksi antavat tarjouksia ainoastaan korkeilla hinnoilla.

Tarkistus 432
Sharon Bowles
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
asetettava 1 kohdan mukaisesti annetut 
sitovat hintatarjoukset 
sijoituspalveluyrityksen muiden 
asiakkaiden saataville puolueettomasti ja 
syrjimättömästi oman 
liiketoimintapolitiikkansa perusteella.

2. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
asetettava 1 kohdan mukaisesti annetut 
sitovat hintatarjoukset 
sijoituspalveluyrityksen muiden 
asiakkaiden saataville puolueettomasti ja 
syrjimättömästi oman 
liiketoimintapolitiikkansa perusteella
edellyttäen, että tarjousten 
liiketoimintakoko on alle 100 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 433
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
asetettava 1 kohdan mukaisesti annetut
sitovat hintatarjoukset 
sijoituspalveluyrityksen muiden 
asiakkaiden saataville puolueettomasti ja 
syrjimättömästi oman 
liiketoimintapolitiikkansa perusteella.

2. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
asetettava sitovat hintatarjoukset, kun 
hintatarjouksen mukainen koko on yhtä 
suuri tai pienempi kuin kyseiselle 
rahoitusvälineelle ominainen koko,
sijoituspalveluyrityksen muiden 
asiakkaiden saataville puolueettomasti ja 
syrjimättömästi oman 
liiketoimintapolitiikkansa perusteella.

Or. en

Perustelu

Kaikkien hintatarjousten pakollinen ilmoittaminen saattaisi vääristää joukkovelkakirjan 
hintaa ja pysäyttää sijoittajien tilaukset.
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Tarkistus 434
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
asetettava 1 kohdan mukaisesti annetut 
sitovat hintatarjoukset 
sijoituspalveluyrityksen muiden 
asiakkaiden saataville puolueettomasti ja 
syrjimättömästi oman 
liiketoimintapolitiikkansa perusteella.

2. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
asetettava 1 kohdan mukaisesti annetut 
sitovat hintatarjoukset 
sijoituspalveluyrityksen muiden 
asiakkaiden saataville puolueettomasti ja 
syrjimättömästi oman 
liiketoimintapolitiikkansa perusteella
edellyttäen, että hintatarjouksen 
mukainen koko on yhtä suuri tai 
pienempi kuin kyseiselle 
rahoitusvälineelle ominainen koko.

Or. en

Tarkistus 435
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
asetettava 1 kohdan mukaisesti annetut 
sitovat hintatarjoukset 
sijoituspalveluyrityksen muiden 
asiakkaiden saataville puolueettomasti ja 
syrjimättömästi oman 
liiketoimintapolitiikkansa perusteella.

2. Ensimmäisessä kappaleessa 
tarkoitettua hintatarjousten antamista 
koskevaa velvollisuutta sovelletaan 
ainoastaan silloin, kun kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

(a) asiakas, joka haluaa antaa 
toimeksiannon, kehottaa kauppojen 
sisäistä toteuttajaa antamaan 
hintatarjouksen
(b) hintatarjous koskee likvidiä välinettä
(c) hintatarjouksen mukainen koko on 
yhtä suuri tai pienempi kuin 
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tavanomainen markkinakoko
(d) kauppojen sisäinen toteuttaja suostuu 
antamaan hintatarjouksen.

Or. en

Tarkistus 436
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Niiden on sitouduttava toteuttamaan 
liiketoimia minkä tahansa muun sellaisen 
asiakkaan kanssa, jonka saataville 
hintatarjous on asetettu julkistetuin ehdoin, 
kun hintatarjouksen mukainen koko on 
yhtä suuri tai pienempi kuin kyseiselle 
rahoitusvälineelle ominainen koko.

3. Niiden on sitouduttava toteuttamaan 
liiketoimia minkä tahansa muun sellaisen 
asiakkaan kanssa, jonka saataville 
hintatarjous on asetettu julkistetuin ehdoin, 
kun hintatarjouksen mukainen koko on 
yhtä suuri tai pienempi kuin kyseiselle 
rahoitusvälineelle ominainen
vähittäiskoko.

Or. en

Tarkistus 437
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Niiden on sitouduttava toteuttamaan 
liiketoimia minkä tahansa muun sellaisen 
asiakkaan kanssa, jonka saataville 
hintatarjous on asetettu julkistetuin 
ehdoin, kun hintatarjouksen mukainen 
koko on yhtä suuri tai pienempi kuin 
kyseiselle rahoitusvälineelle ominainen 
koko.

3. Niiden on sitouduttava toteuttamaan 
liiketoimia minkä tahansa muun sellaisen 
asiakkaan kanssa, jonka saataville 
hintatarjous on asetettu niiden 
liiketoimintapolitiikan mukaisesti, kun 
hintatarjouksen mukainen koko on yhtä 
suuri tai pienempi kuin kyseiselle 
rahoitusvälineelle ominainen koko.
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Or. en

Perustelu

On tarpeen selventää, että kun hintatarjous annetaan muille asiakkaille, on otettava 
huomioon muut toimenpiteet, kuten vastapuoliriski, liiketoimintapolitiikan mukaisesti.

Tarkistus 438
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Niiden on sitouduttava toteuttamaan 
liiketoimia minkä tahansa muun sellaisen 
asiakkaan kanssa, jonka saataville 
hintatarjous on asetettu julkistetuin ehdoin, 
kun hintatarjouksen mukainen koko on 
yhtä suuri tai pienempi kuin kyseiselle 
rahoitusvälineelle ominainen koko.

3. Niiden on sitouduttava toteuttamaan 
liiketoimia minkä tahansa muun sellaisen 
asiakkaan kanssa, jonka saataville 
hintatarjous on asetettu julkistetuin ehdoin, 
kun hintatarjouksen mukainen koko on 
yhtä suuri tai pienempi kuin 100 000 euron 
liiketoimintakoko. EAMV laatii 
luonnokset teknisiksi 
sääntelystandardeiksi, jotta raja-arvoa 
voidaan muuttaa tai päivittää tai tarjota 
muita raja-arvoja yksittäisiä välineitä 
varten erityisesti silloin, kun likviditeetti 
on kyseenalainen.

Or. en

Perustelu

Tämä 100 000 euron raja-arvo 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 439
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Niiden on sitouduttava toteuttamaan 
liiketoimia minkä tahansa muun sellaisen 
asiakkaan kanssa, jonka saataville 
hintatarjous on asetettu julkistetuin 
ehdoin, kun hintatarjouksen mukainen 
koko on yhtä suuri tai pienempi kuin 
kyseiselle rahoitusvälineelle ominainen 
koko.

3. Kauppojen sisäisillä toteuttajilla on 
oikeus milloin tahansa päivittää tai 
muuttaa hintatarjouksiaan 
markkinaolosuhteiden huomioon 
ottamiseksi tai teknisten virheiden 
korjaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 440
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
voitava asettaa syrjimättömiä ja avoimia 
rajoituksia niiden liiketoimien määrälle, 
jotka ne sitoutuvat toteuttamaan 
asiakkaiden kanssa tietyn hintatarjouksen 
perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 441
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
voitava asettaa syrjimättömiä ja avoimia 
rajoituksia niiden liiketoimien määrälle, 
jotka ne sitoutuvat toteuttamaan 

4. Kauppojen sisäisten toteuttajien on 
voitava asettaa syrjimättömiä ja avoimia 
rajoituksia niiden liiketoimien määrälle, 
jotka ne sitoutuvat toteuttamaan 
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asiakkaiden kanssa tietyn hintatarjouksen 
perusteella.

asiakkaiden kanssa tietyn hintatarjouksen 
perusteella 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 442
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hintatarjoukset, jotka on tehty 1 
kohdan mukaisesti ja joiden koko on yhtä 
suuri tai pienempi kuin 3 kohdassa 
mainittu koko, on julkistettava siten, että 
ne ovat helposti ja kohtuullisin 
kustannuksin muiden 
markkinaosapuolten saatavilla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 443
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Hintatarjousten on oltava sellaiset, että 
niillä voidaan varmistaa, että yritys 
noudattaa direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 27 artiklan 
mukaisia velvollisuuksiaan, ja lisäksi 
niiden on heijastettava vallitsevaa 
markkinatilannetta suhteessa hintoihin, 
joilla samoja tai samankaltaisia 
rahoitusvälineitä koskevat liiketoimet 
toteutetaan säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä tai 
organisoiduissa 

Poistetaan.
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kaupankäyntijärjestelmissä.

Or. en

Tarkistus 444
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Hintatarjousten on oltava sellaiset, että 
niillä voidaan varmistaa, että yritys 
noudattaa direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 27 artiklan 
mukaisia velvollisuuksiaan, ja lisäksi 
niiden on heijastettava vallitsevaa 
markkinatilannetta suhteessa hintoihin, 
joilla samoja tai samankaltaisia 
rahoitusvälineitä koskevat liiketoimet 
toteutetaan säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä tai 
organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä.

6. Vähittäiskaupan mukaisten
hintatarjousten on oltava sellaiset, että 
niillä voidaan varmistaa, että yritys 
noudattaa direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 27 artiklan 
mukaisia velvollisuuksiaan, ja lisäksi 
niiden on heijastettava vallitsevaa 
markkinatilannetta suhteessa hintoihin, 
joilla samoja tai samankaltaisia 
rahoitusvälineitä koskevat liiketoimet 
toteutetaan säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä tai 
organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä.

Or. en

Tarkistus 445
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Hintatarjousten on oltava sellaiset, että 
niillä voidaan varmistaa, että yritys 
noudattaa direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 27 artiklan 
mukaisia velvollisuuksiaan, ja lisäksi 

6. Hintatarjousten on oltava sellaiset, että 
niillä voidaan varmistaa, että yritys 
noudattaa direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 27 artiklan 
mukaisia velvollisuuksiaan, ja lisäksi 
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niiden on heijastettava vallitsevaa 
markkinatilannetta suhteessa hintoihin, 
joilla samoja tai samankaltaisia 
rahoitusvälineitä koskevat liiketoimet 
toteutetaan säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä tai 
organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä.

niiden on heijastettava vallitsevaa 
markkinatilannetta suhteessa hintoihin, 
joilla samoja tai samankaltaisia 
rahoitusvälineitä koskevat liiketoimet 
toteutetaan säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä.

Or. en

Tarkistus 446
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Investointiyhtiön, joka toimii 
kauppojen sisäisenä toteuttajana 
17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
välineillä, on luotava tehokkaita, sen 
toimintaan kauppojen sisäisenä 
toteuttajana liittyviä järjestelyjä ja 
menettelyjä, joilla voidaan säännöllisesti 
seurata, että sen asiakkaat noudattavat 
sääntöjä ja menettelyjä. Kauppojen 
sisäisen toteuttajan on valvottava 
asiakkaittensa sen markkinoiden 
järjestelmiä käyttäen toteuttamia 
liiketoimia, jotta voidaan havaita 
kyseisten markkinoiden sääntöjen ja 
menettelyjen rikkomiset, tavanomaisesta 
poikkeava kaupankäynti tai toiminta, 
johon voi liittyä markkinoiden 
väärinkäyttöä.

Or. en

Perustelu

Jotta kauppojen sisäisiä toteuttajia koskevaa järjestelyä voitaisiin käyttää johdannaisten 
kaupankäyntivelvollisuuteen, sen on sisällettävä lisäjärjestelmiä ja valvontaa, jotta voidaan 
varmistaa, että järjestely on joustava ja turvallinen.
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Tarkistus 447
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kauppojen sisäiset toteuttajat voivat 
päivittää hintatarjouksiaan vastaamaan 
markkinaolosuhteiden muutoksia.

Or. en

Perustelu

Kauppojen sisäisten toteuttajien on voitava päivittää hintatarjouksensa markkinoiden 
vaihteluihin.

Tarkistus 448
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Ilmoittamisen taso ja julkistamisen 
tiheys on määriteltävä suhteessa 
liikkeeseenlaskuun, liiketoimen kokoon ja 
kansallisten markkinoiden 
ominaisuuksiin.

Or. en

Tarkistus 449
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

6 b. Kauppojen sisäisen toteuttajan on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselleen hommattavista 
sääntöjensä ja menettelyjensä 
rikkomisista, tavanomaisesta poikkeavista 
kaupankäynnin ehdoista tai toiminnasta, 
johon voi liittyä markkinoiden 
väärinkäyttöä. Kauppojen sisäisen 
toteuttajan on myös annettava 
asiaankuuluvat tiedot viivytyksettä 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
markkinoiden väärinkäytön tutkimiseksi 
ja väärinkäytöstä syytteen nostamiseksi ja 
annettava kyseiselle viranomaiselle 
perusteellista apua järjestelmissään tai 
niiden kautta tapatuvan markkinoiden 
väärinkäytön tutkimiseksi ja 
väärinkäytöstä syytteen nostamiseksi.

Or. en

Perustelu

Jotta kauppojen sisäisiä toteuttajia koskevaa järjestelyä voitaisiin käyttää johdannaisten 
kaupankäyntivelvollisuuteen, sen on sisällettävä lisäjärjestelmiä ja valvontaa, jotta voidaan 
varmistaa, että järjestely on joustava ja turvallinen.

Tarkistus 450
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaiset viranomaiset ja EAMV 
seuraavat tämän artiklan soveltamista 
niiden kokojen osalta, joita koskevat 
hintatarjoukset asetetaan 
sijoituspalveluyrityksen asiakkaiden 
saataville ja yrityksen muuhun 
kaupankäyntitoimintaan liittyvien muiden 
markkinaosapuolten saataville, sekä sitä, 

1. Toimivaltaiset viranomaiset ja EAMV 
seuraavat tämän artiklan soveltamista 
niiden kokojen osalta, joita koskevat 
hintatarjoukset asetetaan 
sijoituspalveluyrityksen asiakkaiden 
saataville ja yrityksen muuhun 
kaupankäyntitoimintaan liittyvien muiden 
markkinaosapuolten saataville, sekä sitä, 
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missä määrin hintatarjoukset heijastavat 
vallitsevia markkinaolosuhteita suhteessa 
liiketoimiin, joita toteutetaan samoilla tai 
samankaltaisilla rahoitusvälineillä 
säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä tai 
organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä. Kahden 
vuoden kuluessa tämän artiklan 
voimaantulosta EAMV antaa komissiolle 
selvityksen tämän artiklan soveltamisesta.
Jos EAMV havaitsee mittavaa hintatarjous-
ja kaupankäyntitoimintaa hieman 17 
artiklan 3 kohdassa mainitun kynnysarvon 
yläpuolella tai vallitsevien 
markkinaolosuhteiden ulkopuolella, se 
antaa komissiolle selvityksen ennen 
kyseistä määräaikaa.

missä määrin hintatarjoukset heijastavat 
vallitsevia markkinaolosuhteita suhteessa 
liiketoimiin, joita toteutetaan samoilla tai 
samankaltaisilla rahoitusvälineillä 
säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä. Kahden 
vuoden kuluessa tämän artiklan 
voimaantulosta EAMV antaa komissiolle 
selvityksen tämän artiklan soveltamisesta.
Jos EAMV havaitsee mittavaa hintatarjous-
ja kaupankäyntitoimintaa hieman 17 
artiklan 3 kohdassa mainitun kynnysarvon 
yläpuolella tai vallitsevien 
markkinaolosuhteiden ulkopuolella, se 
antaa komissiolle selvityksen ennen 
kyseistä määräaikaa.

Or. en

Tarkistus 451
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään 17 
artiklan 3 kohdassa mainitut koot, joiden 
perusteella yrityksen on toteutettava 
liiketoimia minkä tahansa muun sellaisen 
asiakkaan kanssa, jonka saataville 
hintatarjous on asetettu.

2. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset joissa 
määritellään 17 artiklan 3 kohdassa 
mainitut koot, joiden perusteella yrityksen 
on toteutettava liiketoimia minkä tahansa 
muun sellaisen asiakkaan kanssa, jonka 
saataville hintatarjous on asetettu.

Or. en

Perustelu

Tämän olisi oltava EAMV:n tekemä tekninen määritelmä, koska sillä on tässä asiassa 
parempi asiantuntemus kuin komissiolla.
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Tarkistus 452
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään 17 
artiklan 3 kohdassa mainitut koot, joiden 
perusteella yrityksen on toteutettava 
liiketoimia minkä tahansa muun sellaisen 
asiakkaan kanssa, jonka saataville 
hintatarjous on asetettu.

2. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset joissa
määritellään 17 artiklassa mainitut koot, 
joiden perusteella yrityksen on toteutettava 
liiketoimia minkä tahansa muun sellaisen 
asiakkaan kanssa, jonka saataville 
hintatarjous on asetettu. Näiden kokojen 
on vastattava kokoa tavanomaisessa 
liiketoimessa, jonka yksityissijoittaja 
toteuttaa rahoitusvälineen asianomaisessa 
alaluokassa omaisuuseräluokan 
puitteissa.
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

Jotta voidaan suojella yksityisasiakkaita ja samalla tukea tukkumarkkinoiden likviditeettiä 
muilla kuin oman pääoman ehtoisilla välineillä kauppaa käyvien kauppojen sisäisten 
toteuttajien, jotka käyvät kauppaa muilla kuin oman pääoman ehtoisilla välineillä, 
velvollisuuksia esittää kauppaa edeltävä julkinen hintatarjous olisi sovellettava 
vähittäiskaupan mukaisen hintatarjouksen tavanomaiseen kokoon kyseisen välineen 
alaluokassa. Tämä on tekninen asia, joka edellyttää yksityiskohtaista tietoa markkinoista.
Siksi on asianmukaisempaa antaa vastuu EAMV:lle.

Tarkistus 453
Burkhard Balz
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään 17 
artiklan 3 kohdassa mainitut koot, joiden 
perusteella yrityksen on toteutettava 
liiketoimia minkä tahansa muun sellaisen 
asiakkaan kanssa, jonka saataville 
hintatarjous on asetettu.

2. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään 17 
artiklan 3 kohdassa mainitut koot, joiden 
perusteella yrityksen on toteutettava 
liiketoimia minkä tahansa muun sellaisen 
asiakkaan kanssa, jonka saataville 
hintatarjous on asetettu. Näissä 
toimenpiteissä täsmennetään, että niiden 
tarkoituksena on tehostaa avoimuutta 
yksityissijoittajille, ja määritellään 
välinelajit omaisuuseräluokan, koon ja 
likviditeetin mukaan.

Or. en

Tarkistus 454
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi hyväksyä delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään, mitä 
pidetään kohtuullisina kustannuksina, kun 
17 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja 
hintatarjouksia julkistetaan.

3. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään, mitä 
pidetään kohtuullisina kustannuksina, kun 
17 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja 
hintatarjouksia julkistetaan.

Or. en

Tarkistus 455
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta



AM\901886FI.doc 93/202 PE489.477v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi hyväksyä delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään, mitä 
pidetään kohtuullisina kustannuksina, kun 
17 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja 
hintatarjouksia julkistetaan.

3. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään, mitä 
pidetään kohtuullisina kustannuksina, kun 
17 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja 
hintatarjouksia julkistetaan.

Or. en

Perustelu

On tarpeen täydentää lainsäädäntöä tällä alalla, jotta artiklan muita osia voidaan soveltaa 
tehokkaasti.

Tarkistus 456
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
18 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 
2 alakohdassa 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 457
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia osakkeilla, talletustodistuksilla, 
pörssilistatuilla rahastoilla, todistuksilla tai 
muilla samankaltaisilla rahoitusvälineillä, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joilla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, on 
julkistettava kyseisten liiketoimien määrä 
ja hinta sekä ajankohta, jona ne toteutettiin.
Kyseiset tiedot on julkistettava hyväksytyn 
julkistamisjärjestelyn välityksellä.

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia osakkeilla, talletustodistuksilla, 
pörssilistatuilla rahastoilla, todistuksilla tai 
muilla samankaltaisilla rahoitusvälineillä, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joilla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, on 
julkistettava kyseisten liiketoimien määrä 
ja hinta sekä ajankohta, jona ne toteutettiin.
Kyseiset tiedot on julkistettava hyväksytyn 
julkistamisjärjestelyn välityksellä.

Or. en

Tarkistus 458
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia osakkeilla, talletustodistuksilla, 
pörssilistatuilla rahastoilla, todistuksilla tai 
muilla samankaltaisilla rahoitusvälineillä, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joilla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, on 
julkistettava kyseisten liiketoimien määrä 

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia osakkeilla, talletustodistuksilla, 
pörssilistatuilla rahastoilla, todistuksilla tai 
muilla samankaltaisilla rahoitusvälineillä, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joilla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, on 
julkistettava kyseisten liiketoimien määrä 
ja hinta sekä ajankohta, jona ne toteutettiin.
Kyseiset tiedot on julkistettava hyväksytyn 
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ja hinta sekä ajankohta, jona ne toteutettiin.
Kyseiset tiedot on julkistettava hyväksytyn 
julkistamisjärjestelyn välityksellä.

julkistamisjärjestelyn välityksellä.

Or. en

Tarkistus 459
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia osakkeilla, talletustodistuksilla, 
pörssilistatuilla rahastoilla, todistuksilla tai 
muilla samankaltaisilla rahoitusvälineillä, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joilla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
on julkistettava kyseisten liiketoimien 
määrä ja hinta sekä ajankohta, jona ne 
toteutettiin. Kyseiset tiedot on julkistettava 
hyväksytyn julkistamisjärjestelyn 
välityksellä.

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia osakkeilla, talletustodistuksilla, 
pörssilistatuilla rahastoilla, todistuksilla tai 
muilla samankaltaisilla rahoitusvälineillä, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joilla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
on julkistettava kyseisten liiketoimien 
määrä ja hinta sekä ajankohta, jona ne 
toteutettiin. Kyseiset tiedot on julkistettava 
hyväksytyn julkistamisjärjestelyn 
välityksellä. Tiedot on asetettava saataville 
ilman minkäänlaisia maksuja millekään 
osapuolelle, kaupalliselle tai julkiselle, 
15 minuutin kuluttua liiketoimen 
julkistamisesta.

Or. en

Perustelu

Tiedot yleisön saataville teknisten mahdollisuuksien mukaan reaaliajassa kohtuullisin 
kaupallisin ehdoin.

Tarkistus 460
Markus Ferber
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia osakkeilla, talletustodistuksilla, 
pörssilistatuilla rahastoilla, todistuksilla tai 
muilla samankaltaisilla rahoitusvälineillä, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joilla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
on julkistettava kyseisten liiketoimien 
määrä ja hinta sekä ajankohta, jona ne 
toteutettiin. Kyseiset tiedot on julkistettava 
hyväksytyn julkistamisjärjestelyn 
välityksellä.

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia osakkeilla, talletustodistuksilla, 
pörssilistatuilla rahastoilla, todistuksilla tai 
muilla samankaltaisilla rahoitusvälineillä, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joilla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
on julkistettava teknisten 
mahdollisuuksien mukaan reaaliajassa
kyseisten liiketoimien määrä ja hinta sekä 
ajankohta, jona ne toteutettiin. Kyseiset 
tiedot on julkistettava hyväksytyn 
julkistamisjärjestelyn välityksellä.

Or. en

Tarkistus 461
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia osakkeilla, talletustodistuksilla, 
pörssilistatuilla rahastoilla, todistuksilla tai 
muilla samankaltaisilla rahoitusvälineillä, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joilla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
on julkistettava kyseisten liiketoimien 
määrä ja hinta sekä ajankohta, jona ne 

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia osakkeilla, talletustodistuksilla, 
pörssilistatuilla rahastoilla, todistuksilla tai 
muilla samankaltaisilla rahoitusvälineillä, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joilla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
on julkistettava kyseisten liiketoimien 
määrä ja hinta sekä ajankohta, jona ne 
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toteutettiin. Kyseiset tiedot on julkistettava 
hyväksytyn julkistamisjärjestelyn 
välityksellä.

toteutettiin. Kyseiset tiedot on julkistettava 
hyväksytyn julkistamisjärjestelyn 
välityksellä niin reaaliaikaisesti kuin se 
on teknisesti mahdollista. Sähköisessä 
kaupankäynnissä viive kaupan jälkeisten 
tietojen saatavuudelle ei saa olla pitempi 
kuin kaksi kertaa toteuttamisen latenssi.

Or. en

Tarkistus 462
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tietojen, jotka julkistetaan 1 kohdan 
mukaisesti, ja julkistamisen määräaikojen 
on oltava 6 artiklassa säädettyjen 
vaatimusten mukaiset. Jos 6 artiklan 
mukaisesti hyväksytyissä toimenpiteissä 
määrätään mahdollisuudesta ilmoittaa 
määrätyntyyppisistä osakkeilla, 
talletustodistuksilla, pörssilistatuilla 
rahastoilla, todistuksilla tai muilla 
samankaltaisilla rahoitusvälineillä 
toteutetuista liiketoimista tietyllä viiveellä, 
tätä mahdollisuutta on sovellettava myös 
liiketoimiin, jotka toteutetaan säänneltyjen 
markkinoiden, monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien tai
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
ulkopuolella.

2. Tietojen, jotka julkistetaan 1 kohdan 
mukaisesti, ja julkistamisen määräaikojen 
on oltava 6 artiklassa säädettyjen 
vaatimusten mukaiset. Jos 6 artiklan 
mukaisesti hyväksytyissä toimenpiteissä 
määrätään mahdollisuudesta ilmoittaa 
määrätyntyyppisistä osakkeilla, 
talletustodistuksilla, pörssilistatuilla 
rahastoilla, todistuksilla tai muilla 
samankaltaisilla rahoitusvälineillä
toteutetuista liiketoimista tietyllä viiveellä, 
tätä mahdollisuutta on sovellettava myös 
liiketoimiin, jotka toteutetaan säänneltyjen 
markkinoiden tai monenkeskisten
kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 463
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tietojen, jotka julkistetaan 1 kohdan 
mukaisesti, ja julkistamisen määräaikojen 
on oltava 6 artiklassa säädettyjen 
vaatimusten mukaiset. Jos 6 artiklan 
mukaisesti hyväksytyissä toimenpiteissä 
määrätään mahdollisuudesta ilmoittaa 
määrätyntyyppisistä osakkeilla, 
talletustodistuksilla, pörssilistatuilla 
rahastoilla, todistuksilla tai muilla 
samankaltaisilla rahoitusvälineillä 
toteutetuista liiketoimista tietyllä viiveellä, 
tätä mahdollisuutta on sovellettava myös 
liiketoimiin, jotka toteutetaan säänneltyjen 
markkinoiden, monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien tai
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
ulkopuolella.

2. Tietojen, jotka julkistetaan 1 kohdan 
mukaisesti, ja julkistamisen määräaikojen 
on oltava 6 artiklassa säädettyjen 
vaatimusten mukaiset. Jos 6 artiklan 
mukaisesti hyväksytyissä toimenpiteissä 
määrätään mahdollisuudesta ilmoittaa 
määrätyntyyppisistä osakkeilla, 
talletustodistuksilla, pörssilistatuilla 
rahastoilla, todistuksilla tai muilla 
samankaltaisilla rahoitusvälineillä 
toteutetuista liiketoimista tietyllä viiveellä, 
tätä mahdollisuutta on sovellettava myös 
liiketoimiin, jotka toteutetaan säänneltyjen 
markkinoiden tai monenkeskisten
kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 464
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. 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.
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Tarkistus 465
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) merkinnät, joilla erityyppiset 
liiketoimet, mukaan luettuna OTC-
liiketoimet, yksilöidään ja erotetaan 
toisistaan.

Or. en

Tarkistus 466
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 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 467
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. EAMV määrittelee periaatteet ja 
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kriteerit, joita sovelletaan vapautuksen 
antamiseen hyväksytyn 
julkistamisjärjestelyn käyttöä koskevista 
1 kohdan mukaisista säännöksistä 
sijoituspalveluyrityksille, jotka toteuttavat 
kooltaan suhteellisen pieniä liiketoimia 
osakkeilla, talletustodistuksilla, 
pörssilistatuilla rahastoilla, todistuksilla 
ja muilla samankaltaisilla 
rahoitusvälineillä. EAMV antaa 
tällaisissa tapauksissa erityiset säännökset 
omaa julkistamisjärjestelmää käyttäen 
julkistettujen tietojen vähimmäissisällöstä 
ja muodosta.

Or. en

Perustelu

Pienet välittäjät, joiden rahoitusvälineillä ja 19 ja 20 artiklassa tarkoitetuilla tuotteilla 
toteuttamat liiketoimet ovat kooltaan todistetusti pieniä, joutuisivat hyväksyttyä 
julkistamisjärjestelmää käyttäessään kantamaan kohtuuttomia juoksevia kustannuksia kaupan 
jälkeistä ilmoittamisjärjestelmää koskevien säännösten täyttämiseksi. Sen vuoksi niille on 
EAMV:n määrittelemien periaatteiden ja kriteerien pohjalta myönnettävä vapautus, joka 
antaa mahdollisuuden käyttää omia julkistamisjärjestelmiä. Tämä järjestely ei haittaisi 
kaupan jälkeisen ilmoittamisjärjestelmän toimintaa, mutta lisäisi joustavuutta ja 
suhteellisuutta.

Tarkistus 468
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. EAMV määrittelee periaatteet ja 
kriteerit, joita sovelletaan vapautuksen 
antamiseen hyväksytyn 
julkistamisjärjestelyn käyttöä koskevista 
1 kohdan mukaisista säännöksistä 
sijoituspalveluyrityksille, jotka toteuttavat 
kooltaan suhteellisen pieniä liiketoimia 
osakkeilla, talletustodistuksilla, 
pörssilistatuilla rahastoilla, todistuksilla 
ja muilla samankaltaisilla 
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rahoitusvälineillä. EAMV antaa 
tällaisissa tapauksissa erityiset säännökset 
omaa julkistamisjärjestelmää käyttäen 
julkistettujen tietojen vähimmäissisällöstä 
ja muodosta.

Or. en

Perustelu

Pienet välittäjät, joiden rahoitusvälineillä ja 19 ja 20 artiklassa tarkoitetuilla tuotteilla 
toteuttamat liiketoimet ovat kooltaan todistetusti pieniä, joutuisivat hyväksyttyä 
julkistamisjärjestelmää käyttäessään erittäin todennäköisesti kantamaan kohtuuttomia 
juoksevia kustannuksia kaupan jälkeistä ilmoittamisjärjestelmää koskevien säännösten 
täyttämiseksi. Sen vuoksi niille on EAMV:n määrittelemien periaatteiden ja kriteerien 
pohjalta myönnettävä vapautus, joka antaa mahdollisuuden käyttää omia 
julkistamisjärjestelmiä.

Tarkistus 469
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia joukkovelkakirjoilla ja 
strukturoiduilla rahoitustuotteilla, jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksilla ja 
johdannaisilla, jotka ovat selvityskelpoiset 
ja joista annetaan asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] [6] artiklan 
mukainen ilmoitus kauppatietorekistereille 
taikka jotka on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, on 
julkistettava kyseisien liiketoimien määrä 
ja hinta sekä ajankohta, jona ne toteutettiin.
Kyseiset tiedot on julkistettava hyväksytyn 

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia joukkovelkakirjoilla ja 
strukturoiduilla rahoitustuotteilla, jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksilla ja 
johdannaisilla, jotka ovat selvityskelpoiset 
ja joista annetaan asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] [6] artiklan 
mukainen ilmoitus kauppatietorekistereille 
taikka jotka on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, on 
julkistettava kyseisien liiketoimien määrä 
ja hinta sekä ajankohta, jona ne toteutettiin.
Kyseiset tiedot on julkistettava hyväksytyn 
julkistamisjärjestelyn välityksellä.
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julkistamisjärjestelyn välityksellä.

Or. en

Tarkistus 470
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia joukkovelkakirjoilla ja 
strukturoiduilla rahoitustuotteilla, jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksilla ja 
johdannaisilla, jotka ovat selvityskelpoiset 
ja joista annetaan asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] [6] artiklan 
mukainen ilmoitus kauppatietorekistereille 
taikka jotka on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, on 
julkistettava kyseisien liiketoimien määrä 
ja hinta sekä ajankohta, jona ne toteutettiin.
Kyseiset tiedot on julkistettava hyväksytyn 
julkistamisjärjestelyn välityksellä.

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia joukkovelkakirjoilla ja 
strukturoiduilla rahoitustuotteilla, jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksilla ja 
johdannaisilla, jotka ovat selvityskelpoiset 
ja joista annetaan asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] [6] artiklan 
mukainen ilmoitus kauppatietorekistereille 
taikka jotka on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, on 
julkistettava kyseisien liiketoimien määrä 
ja hinta sekä ajankohta, jona ne toteutettiin.
Kyseiset tiedot on julkistettava hyväksytyn 
julkistamisjärjestelyn välityksellä.

Or. en

Tarkistus 471
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia joukkovelkakirjoilla ja 
strukturoiduilla rahoitustuotteilla, jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksilla ja 
johdannaisilla, jotka ovat selvityskelpoiset 
ja joista annetaan asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] [6] artiklan 
mukainen ilmoitus 
kauppatietorekistereille taikka jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joilla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
on julkistettava kyseisien liiketoimien 
määrä ja hinta sekä ajankohta, jona ne 
toteutettiin. Kyseiset tiedot on julkistettava 
hyväksytyn julkistamisjärjestelyn 
välityksellä.

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia joukkovelkakirjoilla ja 
strukturoiduilla rahoitustuotteilla, jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksilla ja 
johdannaisilla, jotka ovat selvityskelpoiset 
taikka jotka on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
on julkistettava kyseisien liiketoimien 
määrä ja hinta sekä ajankohta, jona ne 
toteutettiin. Kyseiset tiedot on julkistettava 
hyväksytyn julkistamisjärjestelyn 
välityksellä.

Or. en

Perustelu

Selvittämättömät OTC:t, joista edelleen ilmoitetaan kaupparekisteriin, eivät ole riittävän 
standardoituja, jotta hintojen ilmoittamisesta olisi hyötyä. Ks. myös 
rahoitusmarkkinadirektiivin johdanto-osan 29 kappale kaksinkertaisen ilmoittamisen 
välttämiseksi. 

Tarkistus 472
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia joukkovelkakirjoilla ja 

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia joukkovelkakirjoilla ja 
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strukturoiduilla rahoitustuotteilla, jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksilla ja 
johdannaisilla, jotka ovat selvityskelpoiset 
ja joista annetaan asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] [6] artiklan
mukainen ilmoitus kauppatietorekistereille 
taikka jotka on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
on julkistettava kyseisien liiketoimien 
määrä ja hinta sekä ajankohta, jona ne 
toteutettiin. Kyseiset tiedot on julkistettava 
hyväksytyn julkistamisjärjestelyn 
välityksellä.

strukturoiduilla rahoitustuotteilla, jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksilla ja 
johdannaisilla, jotka ovat selvityskelpoiset 
ja joista annetaan asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] [9] artiklan
mukainen ilmoitus kauppatietorekistereille 
taikka jotka on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
on julkistettava kyseisien liiketoimien 
määrä ja hinta sekä ajankohta, jona ne 
toteutettiin. Kyseiset tiedot on julkistettava 
hyväksytyn julkistamisjärjestelyn 
välityksellä.

Or. en

Tarkistus 473
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia joukkovelkakirjoilla ja
strukturoiduilla rahoitustuotteilla, jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksilla ja 
johdannaisilla, jotka ovat selvityskelpoiset 
ja joista annetaan asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] [6] artiklan 
mukainen ilmoitus kauppatietorekistereille 
taikka jotka on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
on julkistettava kyseisien liiketoimien 

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia joukkovelkakirjoilla ja 
strukturoiduilla rahoitustuotteilla, jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla, 
päästöoikeuksilla ja johdannaisilla, jotka 
ovat selvityskelpoiset ja joista annetaan 
asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] [6] artiklan 
mukainen ilmoitus kauppatietorekistereille 
taikka jotka on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
on julkistettava kyseisien liiketoimien 
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määrä ja hinta sekä ajankohta, jona ne 
toteutettiin. Kyseiset tiedot on julkistettava 
hyväksytyn julkistamisjärjestelyn 
välityksellä.

määrä ja hinta sekä ajankohta, jona ne 
toteutettiin. Kyseiset tiedot on julkistettava 
hyväksytyn julkistamisjärjestelyn 
välityksellä.

Or. en

Perustelu

Kaupankäyntiä edeltävää ja kaupankäynnin jälkeistä avoimuutta koskevien vaatimusten 
soveltaminen rahoitusvälineisiin, joista on julkaistu esite, on suhteetonta, kun otetaan 
huomioon, että myös hyvin pienet rahoituslaitokset voivat käydä kauppaa tällaisilla 
rahoitusvälineillä hyvin rajallisilla (sääntelemättömillä) markkinoilla, että avoimuuden ja 
rahoituslaitoksille aiheutuvan rasitteen välinen kustannus-hyötysuhde on hyvin marginaalinen 
ja että tosiasiallinen käytännön toteutus olisi epävarmaa, koska tietoja ei aina ole 
käytettävissä. 

Tarkistus 474
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia joukkovelkakirjoilla ja 
strukturoiduilla rahoitustuotteilla, jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksilla ja 
johdannaisilla, jotka ovat selvityskelpoiset 
ja joista annetaan asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] [6] artiklan 
mukainen ilmoitus 
kauppatietorekistereille taikka jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joilla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, on 
julkistettava kyseisien liiketoimien määrä 
ja hinta sekä ajankohta, jona ne toteutettiin. 
Kyseiset tiedot on julkistettava hyväksytyn 

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia joukkovelkakirjoilla ja 
strukturoiduilla rahoitustuotteilla, jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksilla ja 
johdannaisilla, joihin sovelletaan 
24 artiklassa tarkoitettua 
kaupankäyntivelvollisuutta, on 
julkistettava kyseisien liiketoimien määrä 
ja hinta sekä ajankohta, jona ne toteutettiin. 
Kyseiset tiedot on julkistettava hyväksytyn 
julkistamisjärjestelyn välityksellä.
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julkistamisjärjestelyn välityksellä.

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

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 475
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia joukkovelkakirjoilla ja 
strukturoiduilla rahoitustuotteilla, jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksilla ja 
johdannaisilla, jotka ovat selvityskelpoiset 
ja joista annetaan asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] [6] artiklan 
mukainen ilmoitus kauppatietorekistereille 
taikka jotka on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
on julkistettava kyseisien liiketoimien 
määrä ja hinta sekä ajankohta, jona ne 
toteutettiin. Kyseiset tiedot on julkistettava 

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia joukkovelkakirjoilla ja 
strukturoiduilla rahoitustuotteilla, jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksilla ja 
johdannaisilla, jotka ovat selvityskelpoiset 
ja joista annetaan asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] [6] artiklan 
mukainen ilmoitus kauppatietorekistereille 
taikka jotka on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
on julkistettava kyseisien liiketoimien 
määrä ja hinta sekä ajankohta, jona ne 
toteutettiin. Kyseiset tiedot on julkistettava 



AM\901886FI.doc 107/202 PE489.477v01-00

FI

hyväksytyn julkistamisjärjestelyn 
välityksellä.

hyväksytyn julkistamisjärjestelyn 
välityksellä niin reaaliaikaisesti kuin se 
on teknisesti mahdollista. Sähköistä 
kaupankäyntiä koskevia kaupankäynnin 
jälkeisiä tietoja ei tule pitää saatavilla 
pitempään kuin kaksi kertaa kaupan 
toteutuksen latenssiaika.

Or. en

Tarkistus 476
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia joukkovelkakirjoilla ja 
strukturoiduilla rahoitustuotteilla, jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksilla ja 
johdannaisilla, jotka ovat selvityskelpoiset 
ja joista annetaan asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] [6] artiklan 
mukainen ilmoitus 
kauppatietorekistereille taikka jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joilla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
on julkistettava kyseisien liiketoimien 
määrä ja hinta sekä ajankohta, jona ne 
toteutettiin. Kyseiset tiedot on julkistettava 
hyväksytyn julkistamisjärjestelyn 
välityksellä.

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia joukkovelkakirjoilla ja 
strukturoiduilla rahoitustuotteilla, jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
direktiivin 2003/71EY mukaisesti julkaistu 
esite, päästöoikeuksilla ja johdannaisilla, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joilla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
on, edellyttäen että kyseisestä liiketoimesta 
on tehtävä pakollinen selvitys,
julkistettava kyseisien liiketoimien määrä 
ja hinta sekä ajankohta, jona ne toteutettiin, 
jos liiketoimi liittyy likvidiin 
rahoitusvälineeseen ja on kooltaan 
tavanomainen tai sitä pienempi. . Kyseiset 
tiedot on julkistettava hyväksytyn 
julkistamisjärjestelyn välityksellä.

Or. en
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Tarkistus 477
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tietojen, jotka julkistetaan 1 kohdan 
mukaisesti, ja julkistamisen määräaikojen 
on oltava 10 artiklassa säädettyjen 
vaatimusten mukaiset. Jos 10 artiklan 
mukaisesti hyväksytyissä toimenpiteissä 
määrätään mahdollisuudesta ilmoittaa 
määrätyntyyppisistä joukkovelkakirjoilla, 
strukturoiduilla rahoitustuotteilla, 
päästöoikeuksilla tai johdannaisilla 
toteutetuista liiketoimista tietyllä viiveellä, 
tätä mahdollisuutta on sovellettava myös 
liiketoimiin, jotka toteutetaan säänneltyjen 
markkinoiden, monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien tai 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien
ulkopuolella.

2. Tietojen, jotka julkistetaan 1 kohdan 
mukaisesti, ja julkistamisen määräaikojen 
on oltava 10 artiklassa säädettyjen 
vaatimusten mukaiset. Jos 10 artiklan 
mukaisesti hyväksytyissä toimenpiteissä 
määrätään mahdollisuudesta ilmoittaa 
määrätyntyyppisistä joukkovelkakirjoilla, 
strukturoiduilla rahoitustuotteilla, 
päästöoikeuksilla tai johdannaisilla 
toteutetuista liiketoimista tietyllä viiveellä, 
tätä mahdollisuutta on sovellettava myös 
liiketoimiin, jotka toteutetaan säänneltyjen 
markkinoiden tai monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 478
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tietojen, jotka julkistetaan 1 kohdan 
mukaisesti, ja julkistamisen määräaikojen 
on oltava 10 artiklassa säädettyjen 
vaatimusten mukaiset. Jos 10 artiklan 
mukaisesti hyväksytyissä toimenpiteissä 
määrätään mahdollisuudesta ilmoittaa 
määrätyntyyppisistä joukkovelkakirjoilla, 
strukturoiduilla rahoitustuotteilla, 
päästöoikeuksilla tai johdannaisilla 
toteutetuista liiketoimista tietyllä viiveellä, 
tätä mahdollisuutta on sovellettava myös 

2. Tietojen, jotka julkistetaan 1 kohdan 
mukaisesti, ja julkistamisen määräaikojen 
on oltava 10 artiklassa säädettyjen 
vaatimusten mukaiset. Jos 10 artiklan 
mukaisesti hyväksytyissä toimenpiteissä 
määrätään mahdollisuudesta ilmoittaa 
määrätyntyyppisistä joukkovelkakirjoilla, 
strukturoiduilla rahoitustuotteilla, 
päästöoikeuksilla tai johdannaisilla 
toteutetuista liiketoimista tietyllä viiveellä, 
tätä mahdollisuutta on sovellettava myös 
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liiketoimiin, jotka toteutetaan säänneltyjen 
markkinoiden, monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien tai 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien
ulkopuolella.

liiketoimiin, jotka toteutetaan säänneltyjen 
markkinoiden tai monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 479
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava antaa sijoituspalveluyrityksille 
lupa tietojen julkistamiseen viiveellä 10 
artiklan mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Jotta kauppapaikoille voidaan luoda yhtäläiset toimintaedellytykset, myös omaan lukuunsa tai 
asiakkaidensa lukuun toimivien sijoituspalveluyritysten olisi voitava hakea vapautusta tai 
lupaa tietojen julkaisemiseen viiveellä samoin ehdoin kuin sijoituspalveluyritysten tai 
monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä tai organisoiduissa kaupankäyntijärjestelmissä 
toimivien markkinoiden ylläpitäjien. Tämä on tärkeää, koska vain sijoituspalveluyritykset 
voivat hakea vapautusta tai lupaa tietojen julkaisemiseen viiveellä, jos kauppaa käydään vain 
OTC-pohjalta.

Tarkistus 480
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi hyväksyä delegoiduilla 3. EAMV laatii teknisten 
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säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään 
seuraavat:

sääntelystandardien luonnokset, joissa
määrätään

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 481
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – 1 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 482
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) EAMV määrittelee periaatteet ja 
kriteerit, joita sovelletaan vapautuksen 
antamiseen hyväksytyn 
julkistamisjärjestelyn käyttöä koskevista 
1 kohdan mukaisista säännöksistä 
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sijoituspalveluyrityksille, jotka toteuttavat 
kooltaan suhteellisen pieniä liiketoimia 
joukkovelkakirjoilla, strukturoiduilla 
rahoitustuotteilla, päästöoikeuksilla ja 
johdannaisilla. EAMV antaa tällaisissa 
tapauksissa erityiset säännökset omaa 
julkistamisjärjestelmää käyttäen 
julkistettujen tietojen vähimmäissisällöstä 
ja muodosta. 

Or. en

Tarkistus 483
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. EAMV määrittelee periaatteet ja 
kriteerit, joita sovelletaan vapautuksen 
antamiseen hyväksytyn 
julkistamisjärjestelyn käyttöä koskevista 
1 kohdan mukaisista säännöksistä 
sijoituspalveluyrityksille, jotka toteuttavat 
kooltaan suhteellisen pieniä liiketoimia 
joukkovelkakirjoilla, strukturoiduilla 
rahoitustuotteilla, päästöoikeuksilla ja 
johdannaisilla. EAMV antaa tällaisissa 
tapauksissa erityiset säännökset omaa 
julkistamisjärjestelmää käyttäen 
julkistettujen tietojen vähimmäissisällöstä 
ja muodosta. 

Or. en

Perustelu

Katso 19 artiklan 3 a kohta.

Tarkistus 484
Sylvie Goulard
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Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Säänneltyjen markkinoiden,
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjän on 
pidettävä toimivaltaisen viranomaisen 
saatavilla ainakin viiden vuoden ajan 
merkitykselliset tiedot kaikista 
rahoitusvälineisiin liittyvistä 
toimeksiannoista, jotka ilmoitetaan niiden 
järjestelmissä. Rekistereissä on oltava 
kaikki 23 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
edellytetyt tiedot. EAMV helpottaa ja 
koordinoi tietojen asettamista 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
tämän kohdan säännösten mukaisesti.

2. Säänneltyjen markkinoiden tai
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
ylläpitäjän on pidettävä toimivaltaisen 
viranomaisen saatavilla ainakin viiden 
vuoden ajan merkitykselliset tiedot kaikista 
rahoitusvälineisiin liittyvistä 
toimeksiannoista, jotka ilmoitetaan niiden 
järjestelmissä. Rekistereissä on oltava 
kaikki 23 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
edellytetyt tiedot. EAMV helpottaa ja 
koordinoi tietojen asettamista 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
tämän kohdan säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 485
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ylläpitäjän on pidettävä toimivaltaisen 
viranomaisen saatavilla ainakin viiden 
vuoden ajan merkitykselliset tiedot kaikista 
rahoitusvälineisiin liittyvistä 
toimeksiannoista, jotka ilmoitetaan niiden 
järjestelmissä. Rekistereissä on oltava 
kaikki 23 artiklan 1 ja 2 kohdan
mukaisesti edellytetyt tiedot. EAMV 
helpottaa ja koordinoi tietojen asettamista 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
tämän kohdan säännösten mukaisesti.

2. Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ylläpitäjän on pidettävä toimivaltaisen 
viranomaisen saatavilla ainakin viiden 
vuoden ajan merkitykselliset tiedot kaikista 
rahoitusvälineisiin liittyvistä 
toimeksiannoista, jotka ilmoitetaan niiden 
järjestelmissä. Rekistereissä on oltava 
kaikki 23 artiklan 1 ja 3 kohdan
mukaisesti edellytetyt tiedot. EAMV 
helpottaa ja koordinoi tietojen asettamista 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
tämän kohdan säännösten mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 486
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
liiketoimia rahoitusvälineillä, on 
ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
tällaisista liiketoimista mahdollisimman 
nopeasti ja viimeistään seuraavan 
arkipäivän aikana. Toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 89 artiklan 
mukaisesti käyttöön tarvittavat järjestelyt 
varmistaakseen, että myös kyseisten 
rahoitusvälineiden osalta likviditeetiltään 
merkittävimpien markkinoiden 
toimivaltaiset viranomaiset saavat edellä 
mainitut tiedot.

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
liiketoimia rahoitusvälineillä, on 
ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
tällaisista liiketoimista mahdollisimman 
nopeasti ja viimeistään seuraavan 
arkipäivän aikana. Toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 89 artiklan 
mukaisesti käyttöön tarvittavat järjestelyt 
varmistaakseen, että myös EAMV ja
kyseisten rahoitusvälineiden osalta 
likviditeetiltään merkittävimpien 
markkinoiden toimivaltaiset viranomaiset 
saavat edellä mainitut tiedot.

Or. en

Tarkistus 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa säädettyä 
velvollisuutta ei sovelleta 
rahoitusvälineisiin, joita ei oteta 
kaupankäynnin kohteeksi tai joilla ei 
käydä kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, 

Poistetaan.



PE489.477v01-00 114/202 AM\901886FI.doc

FI

rahoitusvälineisiin, joiden arvo ei riipu 
sellaisen rahoitusvälineen arvosta, joka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
jolla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, eikä 
rahoitusvälineisiin, joilla ei ole tai ei 
todennäköisesti ole vaikutusta 
rahoitusvälineeseen, joka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi tai jolla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että sijoituspalveluyritykset ilmoittavat myös OTC-kaupassa toteuttamansa 
liiketoimet.

Tarkistus 488
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa säädettyä 
velvollisuutta ei sovelleta 
rahoitusvälineisiin, joita ei oteta 
kaupankäynnin kohteeksi tai joilla ei 
käydä kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, 
rahoitusvälineisiin, joiden arvo ei riipu 
sellaisen rahoitusvälineen arvosta, joka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
jolla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 

Poistetaan.
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kaupankäyntijärjestelmässä, eikä 
rahoitusvälineisiin, joilla ei ole tai ei 
todennäköisesti ole vaikutusta 
rahoitusvälineeseen, joka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi tai jolla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä.

Or. en

Tarkistus 489
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa säädettyä 
velvollisuutta ei sovelleta 
rahoitusvälineisiin, joita ei oteta 
kaupankäynnin kohteeksi tai joilla ei käydä
kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, 
rahoitusvälineisiin, joiden arvo ei riipu 
sellaisen rahoitusvälineen arvosta, joka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi tai jolla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, eikä 
rahoitusvälineisiin, joilla ei ole tai ei 
todennäköisesti ole vaikutusta 
rahoitusvälineeseen, joka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi tai jolla käydään 
kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä.

2. Edellä 1 kohdassa säädettyä 
velvollisuutta ei sovelleta 
rahoitusvälineisiin, joita ei oteta 
kaupankäynnin kohteeksi tai joilla ei käydä 
kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, 
rahoitusvälineisiin, joiden arvo ei riipu 
sellaisen rahoitusvälineen arvosta, joka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi tai jolla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, eikä 
rahoitusvälineisiin, joilla ei ole tai ei 
todennäköisesti ole vaikutusta 
rahoitusvälineeseen, joka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi tai jolla käydään 
kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä.

Or. en
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Tarkistus 490
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa säädettyä 
velvollisuutta ei sovelleta 
rahoitusvälineisiin, joita ei oteta 
kaupankäynnin kohteeksi tai joilla ei käydä 
kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
rahoitusvälineisiin, joiden arvo ei riipu 
sellaisen rahoitusvälineen arvosta, joka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi tai jolla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
eikä rahoitusvälineisiin, joilla ei ole tai ei 
todennäköisesti ole vaikutusta 
rahoitusvälineeseen, joka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi tai jolla käydään 
kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä.

2. Edellä 1 kohdassa säädettyä 
velvollisuutta ei sovelleta 
rahoitusvälineisiin, joita ei oteta 
kaupankäynnin kohteeksi tai joilla ei käydä 
kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
rahoitusvälineisiin, joiden arvo ei riipu 
sellaisen rahoitusvälineen arvosta, joka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai jolla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
eikä rahoitusvälineisiin, joilla ei ole tai ei 
todennäköisesti ole vaikutusta 
rahoitusvälineeseen, joka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi tai jolla käydään 
kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä.

Or. en

Tarkistus 491
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tiedoissa on oltava erityisesti ostettujen 
tai myytyjen välineiden yksityiskohtaiset 
nimet ja numerot, määrät, toteutuspäivät ja 
-kellonajat ja hinnat sekä tiedot, joiden 

3. Tiedoissa on oltava erityisesti ostettujen 
tai myytyjen välineiden yksityiskohtaiset 
nimet ja numerot, määrät, toteutuspäivät ja 
-kellonajat ja hinnat sekä tiedot, joiden 
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perusteella voidaan yksilöidä asiakkaat, 
joiden lukuun sijoituspalveluyritys on 
toteuttanut kyseisen liiketoimen, tiedot, 
joiden avulla voidaan yksilöidä 
sijoituspäätöksestä ja liiketoimen 
toteuttamisesta vastuussa olevat henkilöt 
ja tietokonealgoritmit 
sijoituspalveluyrityksessä, sekä tiedot, 
joiden perusteella kyseiset 
sijoituspalveluyritykset voidaan yksilöidä. 
Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella toteutettuja liiketoimia 
koskevissa tiedoissa on oltava myös tiedot, 
joiden avulla voidaan yksilöidä 
liiketoimien tyypit 19 artiklan 3 kohdan a 
alakohdan ja 20 artiklan 3 kohdan a 
alakohdan mukaisesti toteutettavien 
toimenpiteiden mukaisesti.

perusteella voidaan yksilöidä asiakkaat, 
joiden lukuun sijoituspalveluyritys on 
toteuttanut kyseisen liiketoimen, sekä 
tiedot, joiden perusteella kyseiset 
sijoituspalveluyritykset voidaan yksilöidä. 
Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella toteutettuja liiketoimia 
koskevissa tiedoissa on oltava myös tiedot, 
joiden avulla voidaan yksilöidä 
liiketoimien tyypit 19 artiklan 3 kohdan a 
alakohdan ja 20 artiklan 3 kohdan a 
alakohdan mukaisesti toteutettavien 
toimenpiteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska tällaisten yksityiskohtaisten tietojen sisällyttäminen ilmoituksiin olisi kohtuuton rasite 
sääntelyviranomaisille, sijoituspalveluyritysten olisi itse säilytettävä tietoja soveliaassa 
muodossa, jotta ne siinä tapauksessa, että joudutaan tekemään väärinkäytöksiä koskeva 
tutkimus, voivat yksilöidä liiketoimen toteuttamisesta vastuussa olevat henkilöt ja 
tietokonealgoritmit

Tarkistus 492
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tiedoissa on oltava erityisesti ostettujen 
tai myytyjen välineiden yksityiskohtaiset 
nimet ja numerot, määrät, toteutuspäivät ja 
-kellonajat ja hinnat sekä tiedot, joiden 
perusteella voidaan yksilöidä asiakkaat, 
joiden lukuun sijoituspalveluyritys on 
toteuttanut kyseisen liiketoimen, tiedot, 

3. Tiedoissa on oltava erityisesti ostettujen 
tai myytyjen välineiden tyyppi, 
omaisuuseräluokka, yksityiskohtaiset 
nimet ja numerot, määrät, toteutuspäivät ja 
-kellonajat ja hinnat sekä tiedot, joiden 
perusteella voidaan yksilöidä asiakkaat, 
joiden lukuun sijoituspalveluyritys on 
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joiden avulla voidaan yksilöidä 
sijoituspäätöksestä ja liiketoimen 
toteuttamisesta vastuussa olevat henkilöt ja 
tietokonealgoritmit 
sijoituspalveluyrityksessä, sekä tiedot, 
joiden perusteella kyseiset 
sijoituspalveluyritykset voidaan yksilöidä. 
Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella toteutettuja liiketoimia 
koskevissa tiedoissa on oltava myös tiedot, 
joiden avulla voidaan yksilöidä 
liiketoimien tyypit 19 artiklan 3 kohdan a 
alakohdan ja 20 artiklan 3 kohdan a 
alakohdan mukaisesti toteutettavien 
toimenpiteiden mukaisesti.

toteuttanut kyseisen liiketoimen, tiedot, 
joiden avulla voidaan yksilöidä 
sijoituspäätöksestä ja liiketoimen 
toteuttamisesta vastuussa olevat henkilöt ja 
tietokonealgoritmit 
sijoituspalveluyrityksessä, sekä tiedot, 
joiden perusteella kyseiset 
sijoituspalveluyritykset voidaan yksilöidä. 
Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella toteutettuja liiketoimia 
koskevissa tiedoissa on oltava myös tiedot, 
joiden avulla voidaan yksilöidä 
liiketoimien tyypit 19 artiklan 3 kohdan a 
alakohdan ja 20 artiklan 3 kohdan a 
alakohdan mukaisesti toteutettavien 
toimenpiteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan soveltaa yhdenmukaisia positiolimiittejä kaikissa kauppapaikoissa, liiketoimet, 
joilla ei ole yhtymäkohtia perustana olevaan liiketoimintariskiin, olisi merkittävä ja niistä
olisi ilmoitettava standardoidussa ja vertailtavissa olevassa muodossa EAMV:n keskitettyyn 
järjestelmään. Toimivaltaiset viranomaiset voivat järjestelmässä olevien tietojen avulla 
tilapäisesti rajoittaa sellaisten uusien positioiden muodostumista, jotka eivät palvele 
suojautumistarkoituksia. Järjestelmän avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat myös seurata 
ja pienentää laaja-alaisia järjestelmään liittyviä riskejä.

Tarkistus 493
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tiedoissa on oltava erityisesti ostettujen 
tai myytyjen välineiden yksityiskohtaiset 
nimet ja numerot, määrät, toteutuspäivät ja 
-kellonajat ja hinnat sekä tiedot, joiden 
perusteella voidaan yksilöidä asiakkaat, 
joiden lukuun sijoituspalveluyritys on 
toteuttanut kyseisen liiketoimen, tiedot, 

3. Tiedoissa on oltava erityisesti ostettujen 
tai myytyjen välineiden yksityiskohtaiset 
nimet ja numerot, määrät, toteutuspäivät ja 
-kellonajat ja hinnat sekä tiedot, joiden 
perusteella voidaan yksilöidä asiakkaat, 
joiden lukuun sijoituspalveluyritys on 
toteuttanut kyseisen liiketoimen, tiedot, 
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joiden avulla voidaan yksilöidä 
sijoituspäätöksestä ja liiketoimen 
toteuttamisesta vastuussa olevat henkilöt ja 
tietokonealgoritmit 
sijoituspalveluyrityksessä, sekä tiedot, 
joiden perusteella kyseiset 
sijoituspalveluyritykset voidaan yksilöidä. 
Säänneltyjen markkinoiden,
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun
kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella 
toteutettuja liiketoimia koskevissa tiedoissa 
on oltava myös tiedot, joiden avulla 
voidaan yksilöidä liiketoimien tyypit 19 
artiklan 3 kohdan a alakohdan ja 20 
artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti 
toteutettavien toimenpiteiden mukaisesti.

joiden avulla voidaan yksilöidä 
sijoituspäätöksestä ja liiketoimen 
toteuttamisesta vastuussa olevat henkilöt ja 
tietokonealgoritmit 
sijoituspalveluyrityksessä, sekä tiedot, 
joiden perusteella kyseiset 
sijoituspalveluyritykset voidaan yksilöidä. 
Säänneltyjen markkinoiden tai
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella toteutettuja liiketoimia 
koskevissa tiedoissa on oltava myös tiedot, 
joiden avulla voidaan yksilöidä 
liiketoimien tyypit 19 artiklan 3 kohdan a 
alakohdan ja 20 artiklan 3 kohdan a 
alakohdan mukaisesti toteutettavien 
toimenpiteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 494
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tiedoissa on oltava erityisesti ostettujen 
tai myytyjen välineiden yksityiskohtaiset 
nimet ja numerot, määrät, toteutuspäivät ja 
-kellonajat ja hinnat sekä tiedot, joiden 
perusteella voidaan yksilöidä asiakkaat, 
joiden lukuun sijoituspalveluyritys on 
toteuttanut kyseisen liiketoimen, tiedot, 
joiden avulla voidaan yksilöidä 
sijoituspäätöksestä ja liiketoimen 
toteuttamisesta vastuussa olevat henkilöt ja 
tietokonealgoritmit 
sijoituspalveluyrityksessä, sekä tiedot, 
joiden perusteella kyseiset 
sijoituspalveluyritykset voidaan yksilöidä. 
Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella toteutettuja liiketoimia 

3. Tiedoissa on oltava erityisesti ostettujen 
tai myytyjen välineiden yksityiskohtaiset 
nimet ja numerot, määrät, toteutuspäivät ja 
-kellonajat ja hinnat sekä tiedot, joiden 
perusteella voidaan yksilöidä asiakkaat, 
joiden lukuun sijoituspalveluyritys on 
toteuttanut kyseisen liiketoimen, tiedot, 
joiden avulla voidaan yksilöidä 
sijoituspäätöksestä ja liiketoimen 
toteuttamisesta vastuussa olevat algoritmit 
ja näiden algoritmien käyttäjä, sekä tiedot, 
joiden perusteella kyseiset 
sijoituspalveluyritykset voidaan yksilöidä. 
Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella toteutettuja liiketoimia 
koskevissa tiedoissa on oltava myös tiedot, 



PE489.477v01-00 120/202 AM\901886FI.doc

FI

koskevissa tiedoissa on oltava myös tiedot, 
joiden avulla voidaan yksilöidä 
liiketoimien tyypit 19 artiklan 3 kohdan a 
alakohdan ja 20 artiklan 3 kohdan a 
alakohdan mukaisesti toteutettavien 
toimenpiteiden mukaisesti.

joiden avulla voidaan yksilöidä 
liiketoimien tyypit 19 artiklan 3 kohdan a 
alakohdan ja 20 artiklan 3 kohdan a 
alakohdan mukaisesti toteutettavien 
toimenpiteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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.

Tarkistus 495
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tiedoissa on oltava erityisesti ostettujen 
tai myytyjen välineiden yksityiskohtaiset 
nimet ja numerot, määrät, toteutuspäivät ja 
-kellonajat ja hinnat sekä tiedot, joiden 
perusteella voidaan yksilöidä asiakkaat, 
joiden lukuun sijoituspalveluyritys on 
toteuttanut kyseisen liiketoimen, tiedot, 
joiden avulla voidaan yksilöidä 
sijoituspäätöksestä ja liiketoimen 
toteuttamisesta vastuussa olevat henkilöt ja 
tietokonealgoritmit 
sijoituspalveluyrityksessä, sekä tiedot, 
joiden perusteella kyseiset 
sijoituspalveluyritykset voidaan yksilöidä. 
Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella toteutettuja liiketoimia 
koskevissa tiedoissa on oltava myös tiedot, 

3. Tiedoissa on oltava erityisesti ostettujen 
tai myytyjen välineiden tyyppi, 
omaisuuseräluokka, yksityiskohtaiset 
nimet ja numerot, määrät, toteutuspäivät ja 
-kellonajat ja hinnat sekä tiedot, joiden 
perusteella voidaan yksilöidä asiakkaat, 
joiden lukuun sijoituspalveluyritys on 
toteuttanut kyseisen liiketoimen, tiedot, 
joiden avulla voidaan yksilöidä 
sijoituspäätöksestä ja liiketoimen 
toteuttamisesta vastuussa olevat henkilöt ja 
tietokonealgoritmit 
sijoituspalveluyrityksessä, sekä tiedot, 
joiden perusteella kyseiset 
sijoituspalveluyritykset voidaan yksilöidä. 
Lisäksi hyödykejohdannaisiin liittyvien 
liiketoimien osalta tiedoissa on 
ilmoitettava, täyttävätkö tällaiset 
liiketoimet vilpittömässä tarkoituksessa 
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joiden avulla voidaan yksilöidä 
liiketoimien tyypit 19 artiklan 3 kohdan a 
alakohdan ja 20 artiklan 3 kohdan a 
alakohdan mukaisesti toteutettavien 
toimenpiteiden mukaisesti.

tehdyn suojaavan liiketoimen 
määritelmän. Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella toteutettuja liiketoimia 
koskevissa tiedoissa on oltava myös tiedot, 
joiden avulla voidaan yksilöidä 
liiketoimien tyypit 19 artiklan 3 kohdan a 
alakohdan ja 20 artiklan 3 kohdan a 
alakohdan mukaisesti toteutettavien 
toimenpiteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 496
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sijoituspalveluyritysten on pidettävä 
yllä sisäistä rekisteriä, jotka ovat 
pyynnöstä toimivaltaisten viranomaisten 
käytettävissä ja joissa olevien tietojen 
perusteella voidaan yksilöidä asiakkaat, 
joiden lukuun sijoituspalveluyritys on 
toteuttanut kyseisen liiketoimen, sekä 
sijoituspäätöksestä ja liiketoimen 
toteuttamisesta vastuussa olevat henkilöt 
ja tietokonealgoritmit 
sijoituspalveluyrityksessä.

Or. en

Perustelu

Koska tällaisten yksityiskohtaisten tietojen sisällyttäminen ilmoituksiin olisi kohtuuton rasite 
sääntelyviranomaisille, sijoituspalveluyritysten olisi itse säilytettävä tietoja soveliaassa 
muodossa, jotta ne siinä tapauksessa, että joudutaan tekemään väärinkäytöksiä koskeva 
tutkimus, voivat yksilöidä liiketoimen toteuttamisesta vastuussa olevat henkilöt ja 
tietokonealgoritmit
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Tarkistus 497
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sijoituspalveluyritysten, jotka välittävät 
toimeksiantoja, on liitettävä toimeksiannon 
välitykseen kaikki 1 ja 3 kohdan 
mukaisesti vaaditut tiedot. Sen sijaan, että
se antaisi tiedot, joiden avulla voidaan 
yksilöidä asiakkaat, joiden lukuun 
sijoituspalveluyritys on välittänyt kyseisen 
toimeksiannon, tai tiedot, joiden avulla 
voidaan yksilöidä sijoituspäätöksestä ja 
liiketoimen toteuttamisesta vastuussa 
olevat henkilöt ja tietokonealgoritmit 
sijoituspalveluyrityksessä, 
sijoituspalveluyritys voi myös päättää 
ilmoittaa välitetyn toimeksiannon 1 
kohdassa säädettyjen vaatimusten 
mukaisesti.

4. Sijoituspalveluyritysten, jotka välittävät 
toimeksiantoja, on liitettävä toimeksiannon 
välitykseen kaikki 1 ja 3 kohdan 
mukaisesti vaaditut tiedot. Sen sijaan, että 
se antaisi tiedot, joiden avulla voidaan 
yksilöidä loppuasiakkaat, joiden lukuun 
sijoituspalveluyritys on välittänyt kyseisen 
toimeksiannon, tai tiedot, joiden avulla 
voidaan yksilöidä sijoituspäätöksestä ja 
liiketoimen toteuttamisesta vastuussa 
olevat henkilöt ja tietokonealgoritmit 
sijoituspalveluyrityksessä, 
sijoituspalveluyritys voi myös päättää 
ilmoittaa välitetyn toimeksiannon 1 
kohdassa säädettyjen vaatimusten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 498
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Säänneltyjen markkinoiden,
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjän on 
annettava yksityiskohtaiset tiedot sellaisen 
yrityksen niiden kauppapaikan välityksellä 
toteuttamista liiketoimista, joka ei kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan 1 ja 3 
kohdan mukaisesti, välineillä, joilla 
käydään kauppaa niiden järjestelmässä.

5. Säänneltyjen markkinoiden tai
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
ylläpitäjän on annettava yksityiskohtaiset 
tiedot sellaisen yrityksen niiden 
kauppapaikan välityksellä toteuttamista 
liiketoimista, joka ei kuulu tämän 
asetuksen soveltamisalaan 1 ja 3 kohdan 
mukaisesti, välineillä, joilla käydään 
kauppaa niiden järjestelmässä.
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Or. en

Tarkistus 499
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Ilmoittaessaan tiedot, joiden avulla 
voidaan yksilöidä asiakkaat 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti, sijoituspalveluyritysten on 
käytettävä
i) Legal Entity Identifier -järjestelmää, 
joka on perustettu sellaisten asiakkaiden, 
jotka ovat oikeushenkilöitä, yksilöimiseksi 
20-numeroisena alfanumeerisena 
koodina; 
ii) yksilöintitunnusta, jota sovelletaan 
EAMV:n luonnollisia henkilöitä ja 
yksiköitä, joihin ei sovelleta Legal Entity 
Identifier -järjestelmää, varten 
kehittämien teknisten sääntelystandardien 
mukaisesti. 
Kunkin jäsenvaltion olisi siksi 
määriteltävä yksilöintitunnus, joka 
mahdollistaa sen kansalaisten ja kaikkien 
sen alueelle sijoittautuneiden 
oikeushenkilöiden yksilöinnin.
Yksilöintitunnuksen vahvistaa ainakin 
kansallisella tasolla jäsenvaltio, niin että 
kyseisessä jäsenvaltiossa sovelletaan 
kaikkiin kansalaisiin tai 
oikeushenkilöihin yhtä yhtenäistä 
tunnusta.
Kunkin jäsenvaltion on myös voitava 
välittää kaikki liiketoimintaa koskeviin 
ilmoituksiin sisältyvät kansalliset 
tunnukset muille jäsenvaltioille 1 ja 7 
kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta yksilöiden suojelua 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
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tietojen vapaata liikkuvuutta koskevien 
asianomaisten [direktiivin 95/46/EY ja 
tekstien, joilla sitä on tarkistettu] 
säännösten soveltamista.
Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 
muut jäsenvaltiot voivat näiden tunnusten 
avulla nopeasti saada selville asiakkaan 
henkilöllisyyden joko siten, että välitetään 
asiakkaan henkilöllisyys (nimi) tai 
käytetään mekanismia, jonka avulla 
asiakkaan henkilöllisyys saadaan selville 
ilman, että asianomaiselle 
sijoituspalveluyritykselle on lähetettävä 
kyseistä tapausta koskeva pyyntö. 

Or. en

Tarkistus 500
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tiedot toimittaa toimivaltaiselle 
viranomaiselle sijoituspalveluyritys itse tai 
sen puolesta toimiva hyväksytty 
ilmoitusjärjestelmä taikka ne toimitetaan 
säännellyiltä markkinoilta, 
monenkeskisestä 
kaupankäyntijärjestelmästä tai 
organisoidusta kaupankäyntijärjestelmästä, 
jonka järjestelmien välityksellä liiketoimi 
toteutettiin. Toimivaltainen viranomainen 
voi hyväksyä hyväksytyksi 
ilmoitusjärjestelmäksi sellaiset kauppojen 
täsmäytys- tai ilmoitusjärjestelmät, mukaan 
lukien kauppatietorekisterit, jotka on 
rekisteröity tai tunnustettu asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) VI 
osaston mukaisesti. Jos tiedot liiketoimista 
toimitetaan säännellyiltä markkinoilta, 
monenkeskisestä 

6. Tiedot toimittaa toimivaltaiselle 
viranomaiselle sijoituspalveluyritys itse tai 
sen puolesta toimiva hyväksytty 
ilmoitusjärjestelmä taikka ne toimitetaan 
säännellyiltä markkinoilta, 
monenkeskisestä 
kaupankäyntijärjestelmästä tai 
organisoidusta kaupankäyntijärjestelmästä, 
jonka järjestelmien välityksellä liiketoimi 
toteutettiin. Toimivaltainen viranomainen 
voi hyväksyä hyväksytyksi 
ilmoitusjärjestelmäksi sellaiset kauppojen 
täsmäytys- tai ilmoitusjärjestelmät, mukaan 
lukien kauppatietorekisterit, jotka on
rekisteröity tai tunnustettu asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) VI 
osaston mukaisesti. Jos tiedot liiketoimista 
toimitetaan säännellyiltä markkinoilta, 
monenkeskisestä 
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kaupankäyntijärjestelmästä, organisoidusta 
kaupankäyntijärjestelmästä tai 
hyväksytystä ilmoitusjärjestelmästä 
suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, 
sijoituspalveluyritys voidaan vapauttaa 
1 kohdan mukaisesta velvollisuudesta. Jos 
tiedot liiketoimista on toimitettu 
kauppatietorekisteriin asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) [7] 
artiklan mukaisesti ja tiedot sisältävät 1 ja 
3 kohdan mukaisesti vaadittavat 
yksityiskohtaiset tiedot, 
sijoituspalveluyrityksen on katsottava 
täyttäneen 1 kohdassa säädetyn 
velvollisuutensa.

kaupankäyntijärjestelmästä, organisoidusta 
kaupankäyntijärjestelmästä tai 
hyväksytystä ilmoitusjärjestelmästä 
suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, 
sijoituspalveluyritys voidaan vapauttaa 
1 kohdan mukaisesta velvollisuudesta. Jos 
tiedot liiketoimista on toimitettu 
hyväksytyksi ilmoitusjärjestelmäksi 
vahvistettuun kauppatietorekisteriin 
asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) [6] artiklan
mukaisesti ja tiedot sisältävät 1 ja 3 kohdan 
mukaisesti vaadittavat yksityiskohtaiset 
tiedot, sijoituspalveluyrityksen on 
katsottava täyttäneen 1 kohdassa säädetyn 
velvollisuutensa.

Or. en

Perustelu

Päällekkäistä ilmoittamista olisi vältettävä, ja kauppatietorekisterien vahvistaminen 
hyväksytyiksi ilmoitusjärjestelmiksi on siksi myönteistä.

Tarkistus 501
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tiedot toimittaa toimivaltaiselle 
viranomaiselle sijoituspalveluyritys itse tai 
sen puolesta toimiva hyväksytty 
ilmoitusjärjestelmä taikka ne toimitetaan 
säännellyiltä markkinoilta,
monenkeskisestä 
kaupankäyntijärjestelmästä tai 
organisoidusta 
kaupankäyntijärjestelmästä, jonka 
järjestelmien välityksellä liiketoimi 
toteutettiin. Toimivaltainen viranomainen 
voi hyväksyä hyväksytyksi 
ilmoitusjärjestelmäksi sellaiset kauppojen 
täsmäytys- tai ilmoitusjärjestelmät, mukaan 

6. Tiedot toimittaa toimivaltaiselle 
viranomaiselle sijoituspalveluyritys itse tai 
sen puolesta toimiva hyväksytty 
ilmoitusjärjestelmä taikka ne toimitetaan 
säännellyiltä markkinoilta tai
monenkeskisestä 
kaupankäyntijärjestelmästä, jonka 
järjestelmien välityksellä liiketoimi 
toteutettiin. Toimivaltainen viranomainen 
voi hyväksyä hyväksytyksi 
ilmoitusjärjestelmäksi sellaiset kauppojen 
täsmäytys- tai ilmoitusjärjestelmät, mukaan 
lukien kauppatietorekisterit, jotka on 
rekisteröity tai tunnustettu asetuksen [ ] 
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lukien kauppatietorekisterit, jotka on
rekisteröity tai tunnustettu asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) VI 
osaston mukaisesti. Jos tiedot liiketoimista 
toimitetaan säännellyiltä markkinoilta, 
monenkeskisestä 
kaupankäyntijärjestelmästä, 
organisoidusta 
kaupankäyntijärjestelmästä tai 
hyväksytystä ilmoitusjärjestelmästä 
suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, 
sijoituspalveluyritys voidaan vapauttaa 
1 kohdan mukaisesta velvollisuudesta. Jos 
tiedot liiketoimista on toimitettu 
kauppatietorekisteriin asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) [7] 
artiklan mukaisesti ja tiedot sisältävät 1 ja 
3 kohdan mukaisesti vaadittavat 
yksityiskohtaiset tiedot, 
sijoituspalveluyrityksen on katsottava 
täyttäneen 1 kohdassa säädetyn 
velvollisuutensa.

(Euroopan markkinarakenneasetus) VI 
osaston mukaisesti. Jos tiedot liiketoimista 
toimitetaan säännellyiltä markkinoilta, 
monenkeskisestä 
kaupankäyntijärjestelmästä tai 
hyväksytystä ilmoitusjärjestelmästä 
suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, 
sijoituspalveluyritys voidaan vapauttaa 
1 kohdan mukaisesta velvollisuudesta. Jos 
tiedot liiketoimista on toimitettu 
kauppatietorekisteriin asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) [7] 
artiklan mukaisesti ja tiedot sisältävät 1 ja 
3 kohdan mukaisesti vaadittavat 
yksityiskohtaiset tiedot, 
sijoituspalveluyrityksen on katsottava 
täyttäneen 1 kohdassa säädetyn 
velvollisuutensa.

Or. en

Tarkistus 502
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tiedot toimittaa toimivaltaiselle 
viranomaiselle sijoituspalveluyritys itse tai 
sen puolesta toimiva hyväksytty 
ilmoitusjärjestelmä taikka ne toimitetaan 
säännellyiltä markkinoilta, 
monenkeskisestä 
kaupankäyntijärjestelmästä tai 
organisoidusta kaupankäyntijärjestelmästä, 
jonka järjestelmien välityksellä liiketoimi 
toteutettiin. Toimivaltainen viranomainen 
voi hyväksyä hyväksytyksi 
ilmoitusjärjestelmäksi sellaiset kauppojen 
täsmäytys- tai ilmoitusjärjestelmät, mukaan 

6. Tiedot toimittaa toimivaltaiselle 
viranomaiselle sijoituspalveluyritys itse tai 
sen puolesta toimiva hyväksytty 
ilmoitusjärjestelmä taikka ne toimitetaan 
säännellyiltä markkinoilta, 
monenkeskisestä 
kaupankäyntijärjestelmästä tai 
organisoidusta kaupankäyntijärjestelmästä, 
jonka järjestelmien välityksellä liiketoimi 
toteutettiin. Toimivaltainen viranomainen 
voi hyväksyä hyväksytyksi 
ilmoitusjärjestelmäksi sellaiset kauppojen 
täsmäytys- tai ilmoitusjärjestelmät, mukaan 



AM\901886FI.doc 127/202 PE489.477v01-00

FI

lukien kauppatietorekisterit, jotka on 
rekisteröity tai tunnustettu asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) VI 
osaston mukaisesti. Jos tiedot liiketoimista 
toimitetaan säännellyiltä markkinoilta, 
monenkeskisestä 
kaupankäyntijärjestelmästä, organisoidusta 
kaupankäyntijärjestelmästä tai 
hyväksytystä ilmoitusjärjestelmästä 
suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, 
sijoituspalveluyritys voidaan vapauttaa 
1 kohdan mukaisesta velvollisuudesta. Jos 
tiedot liiketoimista on toimitettu 
kauppatietorekisteriin asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) [7] 
artiklan mukaisesti ja tiedot sisältävät 1 ja 
3 kohdan mukaisesti vaadittavat 
yksityiskohtaiset tiedot, 
sijoituspalveluyrityksen on katsottava 
täyttäneen 1 kohdassa säädetyn 
velvollisuutensa.

lukien kauppatietorekisterit, jotka on 
rekisteröity tai tunnustettu asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) VI 
osaston mukaisesti. Jos tiedot liiketoimista 
toimitetaan säännellyiltä markkinoilta, 
monenkeskisestä 
kaupankäyntijärjestelmästä, organisoidusta 
kaupankäyntijärjestelmästä tai 
hyväksytystä ilmoitusjärjestelmästä 
suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, 
sijoituspalveluyritys voidaan vapauttaa 
1 kohdan mukaisesta velvollisuudesta. Jos 
tiedot liiketoimista on toimitettu 
kauppatietorekisteriin asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) [9] 
artiklan mukaisesti ja tiedot sisältävät 1 ja 
3 kohdan mukaisesti vaadittavat 
yksityiskohtaiset tiedot, 
sijoituspalveluyrityksen on katsottava 
täyttäneen 1 kohdassa säädetyn 
velvollisuutensa.

Or. en

Tarkistus 503
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tiedot toimittaa toimivaltaiselle 
viranomaiselle sijoituspalveluyritys itse tai 
sen puolesta toimiva hyväksytty 
ilmoitusjärjestelmä taikka ne toimitetaan 
säännellyiltä markkinoilta, 
monenkeskisestä 
kaupankäyntijärjestelmästä tai 
organisoidusta kaupankäyntijärjestelmästä, 
jonka järjestelmien välityksellä liiketoimi 
toteutettiin. Toimivaltainen viranomainen 
voi hyväksyä hyväksytyksi 
ilmoitusjärjestelmäksi sellaiset kauppojen 
täsmäytys- tai ilmoitusjärjestelmät, mukaan 

6. Tiedot toimittaa toimivaltaiselle 
viranomaiselle sijoituspalveluyritys itse tai 
sen puolesta toimiva hyväksytty 
ilmoitusjärjestelmä taikka ne toimitetaan 
säännellyiltä markkinoilta, 
monenkeskisestä 
kaupankäyntijärjestelmästä tai 
organisoidusta kaupankäyntijärjestelmästä, 
jonka järjestelmien välityksellä liiketoimi 
toteutettiin. Toimivaltainen viranomainen 
voi hyväksyä hyväksytyksi 
ilmoitusjärjestelmäksi sellaiset kauppojen 
täsmäytys- tai ilmoitusjärjestelmät, mukaan 
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lukien kauppatietorekisterit, jotka on 
rekisteröity tai tunnustettu asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) VI 
osaston mukaisesti. Jos tiedot liiketoimista 
toimitetaan säännellyiltä markkinoilta, 
monenkeskisestä 
kaupankäyntijärjestelmästä, organisoidusta 
kaupankäyntijärjestelmästä tai 
hyväksytystä ilmoitusjärjestelmästä 
suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, 
sijoituspalveluyritys voidaan vapauttaa 
1 kohdan mukaisesta velvollisuudesta. Jos 
tiedot liiketoimista on toimitettu 
kauppatietorekisteriin asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) [7] 
artiklan mukaisesti ja tiedot sisältävät 1 ja 
3 kohdan mukaisesti vaadittavat 
yksityiskohtaiset tiedot, 
sijoituspalveluyrityksen on katsottava 
täyttäneen 1 kohdassa säädetyn 
velvollisuutensa.

lukien kauppatietorekisterit, jotka on 
rekisteröity tai tunnustettu asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) VI 
osaston mukaisesti. Jos tiedot liiketoimista 
toimitetaan säännellyiltä markkinoilta, 
monenkeskisestä 
kaupankäyntijärjestelmästä, organisoidusta 
kaupankäyntijärjestelmästä tai 
hyväksytystä ilmoitusjärjestelmästä 
suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, 
sijoituspalveluyritys voidaan vapauttaa 
1 kohdan mukaisesta velvollisuudesta. Jos 
tiedot liiketoimista on toimitettu 
kauppatietorekisteriin asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) [7] 
artiklan mukaisesti ja tiedot sisältävät 1 ja 
3 kohdan mukaisesti vaadittavat 
yksityiskohtaiset tiedot, mukaan luettuina 
ilmoitusten muotoa ja sisältöä koskevat 
asianomaiset tekniset sääntelystandardit, 
ja ne välitetään järjestelmällisesti 
toimivaltaiselle viranomaiselle 1 kohdassa 
vahvistettuun määräaikaan mennessä,
sijoituspalveluyrityksen on katsottava 
täyttäneen 1 kohdassa säädetyn 
velvollisuutensa.

Or. en

Tarkistus 504
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 7 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
välitettävä kaikki tämän artiklan 
mukaisesti saadut tiedot yhteen 
järjestelmään, jonka EAMV on nimennyt 
liiketoimista ilmoittamiseen unionin 
tasolla. Yhden yhtenäisen järjestelmän 
avulla asianomaiset toimivaltaiset 
viranomaiset voivat saada kaikki tämän 
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artiklan mukaisesti annetut tiedot.

Or. en

Perustelu

Liiketoimia koskevien tietojen on oltava helposti saatavilla pikemminkin yhdessä EU:n tasolla 
toimivassa järjestelmässä, jonka EAMV nimeää mahdollisimman pikaisesti, kuin vain 
mahdollisena tuloksena tarkistuslausekkeesta, jota sovelletaan kaksi vuotta ehdotetun 
markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen voimaantulon jälkeen. EAMV:n olisi lisäksi 
kehitettävä teknisiä sääntelystandardeja sellaisen mekanismin vahvistamiseksi, jolla 
varmistetaan tämän järjestelmän ja toimivaltaisten viranomaisten välinen tehokas tietojen 
vaihto (EKP:n ehdotus). 

Tarkistus 505
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 8 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 1 ja 3 kohdan mukaisesti julkistettavia
tietoja koskevat normit ja muodot, mukaan 
lukien menetelmät ja järjestelyt, joita 
sovelletaan finanssiliiketoimista 
annettavien ilmoitusten antamisessa, ja 
ilmoitusten muoto ja sisältö;

(a) 1 ja 3 kohdan mukaisesti ilmoitettavia
tietoja koskevat normit ja muodot, mukaan 
lukien menetelmät ja järjestelyt, joita 
sovelletaan finanssiliiketoimista 
annettavien ilmoitusten antamisessa, ja 
ilmoitusten muoto ja sisältö;

Or. en

Perustelu

Artiklan 1 ja 3 kohdan mukaan liiketoimia koskevat tiedot on ilmoitettava, ei julkistettava.

Tarkistus 506
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 8 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ostettujen tai myytyjen välineiden (c) ostettujen tai myytyjen välineiden 
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viittaustiedot, määrät, toteutuspäivät ja -
kellonajat ja hinnat sekä tiedot ja 
yksityiskohdat, joiden perusteella voidaan 
yksilöidä asiakas, tiedot, joiden avulla 
voidaan yksilöidä asiakkaat, joiden 
puolesta sijoituspalveluyritys on toteuttanut 
kyseisen liiketoimen, tiedot, joiden avulla 
voidaan yksilöidä sijoituspäätöksestä ja 
liiketoimen toteuttamisesta vastuussa 
olevat henkilöt ja tietokonealgoritmit 
sijoituspalveluyrityksessä, tiedot, joiden 
avulla voidaan yksilöidä kyseiset 
sijoituspalveluyritykset, liiketoimen 
toteutustapa sekä tietokentät, jotka 
tarvitaan liiketoimia koskevien tietojen 
käsittelemiseksi ja analysoimiseksi 3 
kohdan mukaisesti.

viittaustiedot, määrät, toteutuspäivät ja -
kellonajat ja hinnat sekä tiedot ja 
yksityiskohdat, joiden perusteella voidaan 
yksilöidä asiakas, tiedot, joiden avulla 
voidaan yksilöidä asiakkaat, joiden 
puolesta sijoituspalveluyritys on toteuttanut 
kyseisen liiketoimen, tiedot, joiden avulla 
voidaan yksilöidä kyseiset 
sijoituspalveluyritykset, liiketoimen 
toteutustapa sekä tietokentät, jotka 
tarvitaan liiketoimia koskevien tietojen 
käsittelemiseksi ja analysoimiseksi 3 
kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska tällaisten yksityiskohtaisten tietojen sisällyttäminen ilmoituksiin olisi kohtuuton rasite 
sääntelyviranomaisille, sijoituspalveluyritysten olisi itse säilytettävä tietoja soveliaassa 
muodossa, jotta ne siinä tapauksessa, että joudutaan tekemään väärinkäytöksiä koskeva 
tutkimus, voivat yksilöidä liiketoimen toteuttamisesta vastuussa olevat henkilöt ja 
tietokonealgoritmit

Tarkistus 507
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 8 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ostettujen tai myytyjen välineiden 
viittaustiedot, määrät, toteutuspäivät ja -
kellonajat ja hinnat sekä tiedot ja 
yksityiskohdat, joiden perusteella voidaan 
yksilöidä asiakas, tiedot, joiden avulla 
voidaan yksilöidä asiakkaat, joiden 
puolesta sijoituspalveluyritys on toteuttanut 
kyseisen liiketoimen, tiedot, joiden avulla 
voidaan yksilöidä sijoituspäätöksestä ja 
liiketoimen toteuttamisesta vastuussa 

(c) ostettujen tai myytyjen välineiden 
viittaustiedot, määrät, toteutuspäivät ja -
kellonajat ja hinnat sekä tiedot ja 
yksityiskohdat, joiden perusteella voidaan 
yksilöidä asiakas, tiedot, joiden avulla 
voidaan yksilöidä asiakkaat, joiden 
puolesta sijoituspalveluyritys on toteuttanut 
kyseisen liiketoimen, tiedot, joiden avulla 
voidaan yksilöidä sijoituspäätöksestä ja 
liiketoimen toteuttamisesta vastuussa 
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olevat henkilöt ja tietokonealgoritmit 
sijoituspalveluyrityksessä, tiedot, joiden 
avulla voidaan yksilöidä kyseiset 
sijoituspalveluyritykset, liiketoimen 
toteutustapa sekä tietokentät, jotka 
tarvitaan liiketoimia koskevien tietojen 
käsittelemiseksi ja analysoimiseksi 3 
kohdan mukaisesti.

olevat algoritmit ja näiden algoritmien 
käyttäjä, tiedot, joiden avulla voidaan 
yksilöidä kyseiset sijoituspalveluyritykset, 
liiketoimen toteutustapa sekä tietokentät, 
jotka tarvitaan liiketoimia koskevien 
tietojen käsittelemiseksi ja analysoimiseksi 
3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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.

Tarkistus 508
Robert Goebbels, Pervenche Berès

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) edellä 7 kohdassa tarkoitetun 
järjestelmän käsittely ja menettelyt 
tietojen vaihtamiseksi järjestelmän ja 
toimivaltaisten viranomaisten välillä. 

Or. en

Perustelu

Liiketoimia koskevien tietojen on oltava helposti saatavilla pikemminkin yhdessä EU:n tasolla 
toimivassa järjestelmässä, jonka EAMV nimeää mahdollisimman pikaisesti, kuin vain 
mahdollisena tuloksena tarkistuslausekkeesta, jota sovelletaan kaksi vuotta ehdotetun 
markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen voimaantulon jälkeen. EAMV:n olisi lisäksi 
kehitettävä teknisiä sääntelystandardeja sellaisen mekanismin vahvistamiseksi, jolla 
varmistetaan tämän järjestelmän ja toimivaltaisten viranomaisten välinen tehokas tietojen 
vaihto (EKP:n ehdotus). 
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Tarkistus 509
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) hyödykkeeseen liittyvien 
vilpittömässä tarkoituksessa tehtyä
suojautumista koskevien liiketoimien 
määritysperusteet ja asiaan liittyvät 
todisteet, jotka sijoituspalveluyritysten on 
toimitettava tukeakseen vaatimustaan 
siitä, että liiketoimi täyttää 
määritysperusteet.

Or. en

Tarkistus 510
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 8 kohta – 1 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) ehdot, joiden pohjalta jäsenvaltiot 
ovat kehittäneet ja kohdentaneet sekä 
ylläpitävät kansallisia tunnuksia, sekä 
ehdot, joiden mukaisesti 
sijoituspalveluyritykset käyttävät näitä 
kansallisia tunnuksia huolehtiakseen 3–5 
kohdan mukaisesti siitä, että 
liiketoimintaa koskevissa ilmoituksissa, 
jotka niiden on annettava 1 kohdan 
mukaisesti, on tiedot, joiden perusteella 
asiakkaat voidaan yksilöidä. 

Or. en
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Tarkistus 511
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 8 kohta – 1 alakohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c c) järjestelyt, jotka jäsenvaltioiden on 
toteutettava varmistaakseen, että kaikilla 
jäsenvaltioilla on todelliset 
mahdollisuudet saada tietoonsa 
sijoituspalveluyrityksen asiakkaiden 
henkilöllisyys (nimi) järjestelmästä, jonka 
tarkoituksena on dekoodata kansalliset 
asiakkaiden henkilöllisyyttä koskevat 
koodit, ilman että asianomaiselle 
sijoituspalveluyritykselle on lähetettävä 
kyseistä tapausta koskeva pyyntö.

Or. en

Tarkistus 512
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään […].

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään […]. Standardiluonnoksissa 
on otettava huomioon johdonmukaisuus 
velvoitteiden sekä asetuksen 
[.../...Euroopan markkinarakenneasetus] 
9 artiklan mukaisesti kehitettyjen 
teknisten sääntelystandardien kanssa. 

Or. en

Perustelu

Kustannusten ja järjestelmäriskien seurannan vuoksi on ratkaisevan tärkeää, että 
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ilmoitusvelvollisuudet ovat yhdenmukaisia rahoitusmarkkinadirektiivissä ja 
markkinarakenneasetuksessa. 

Tarkistus 513
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta EAMV antaa 
komissiolle selvityksen tämän artiklan 
toiminnasta, mukaan lukien se, onko 
toimivaltaisten viranomaisten 
vastaanottamien ja niiden välillä 
vaihdettavien liiketoimia koskevien 
ilmoitusten sisältö ja muoto sellainen, että 
niiden avulla voidaan seurata kattavasti 
sijoituspalveluyritysten toimintaa 21 
artiklan mukaisesti. Komissio voi toteuttaa 
toimenpiteitä ehdottaakseen muutoksia, 
mukaan lukien muutokset, joiden mukaan 
liiketoimet on toimitettava toimivaltaisten 
viranomaisten sijaan EAMV:n 
nimittämälle järjestelmälle, jonka 
välityksellä toimivaltaiset viranomaiset 
voivat saada kaikki tämän artiklan 
mukaisesti annetut tiedot.

9. Kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta EAMV antaa 
komissiolle selvityksen tämän artiklan 
toiminnasta, mukaan lukien se, onko 
toimivaltaisten viranomaisten 
vastaanottamien ja niiden ja 7 kohdassa 
tarkoitetun yhden yhtenäisen järjestelmän
välillä vaihdettavien liiketoimia koskevien 
ilmoitusten sisältö ja muoto sellainen, että 
niiden avulla voidaan seurata kattavasti 
sijoituspalveluyritysten toimintaa 21 
artiklan mukaisesti. Komissio voi toteuttaa 
toimenpiteitä ehdottaakseen muutoksia, 
mukaan lukien muutokset, joiden mukaan 
liiketoimet on toimitettava ainoastaan 7 
kohdassa tarkoitettuun yhteen 
yhtenäiseen järjestelmään toimivaltaisten 
viranomaisten sijaan 

Or. en

Perustelu

Liiketoimia koskevien tietojen on oltava helposti saatavilla pikemminkin yhdessä EU:n tasolla 
toimivassa järjestelmässä, jonka EAMV nimeää mahdollisimman pikaisesti, kuin vain 
mahdollisena tuloksena tarkistuslausekkeesta, jota sovelletaan kaksi vuotta ehdotetun 
markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen voimaantulon jälkeen. EAMV:n olisi lisäksi 
kehitettävä teknisiä sääntelystandardeja sellaisen mekanismin vahvistamiseksi, jolla 
varmistetaan tämän järjestelmän ja toimivaltaisten viranomaisten välinen tehokas tietojen 
vaihto (EKP:n ehdotus). 
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Tarkistus 514
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta EAMV antaa 
komissiolle selvityksen tämän artiklan 
toiminnasta, mukaan lukien se, onko 
toimivaltaisten viranomaisten 
vastaanottamien ja niiden välillä 
vaihdettavien liiketoimia koskevien 
ilmoitusten sisältö ja muoto sellainen, että 
niiden avulla voidaan seurata kattavasti 
sijoituspalveluyritysten toimintaa 21 
artiklan mukaisesti. Komissio voi toteuttaa 
toimenpiteitä ehdottaakseen muutoksia, 
mukaan lukien muutokset, joiden mukaan 
liiketoimet on toimitettava toimivaltaisten 
viranomaisten sijaan EAMV:n 
nimittämälle järjestelmälle, jonka 
välityksellä toimivaltaiset viranomaiset 
voivat saada kaikki tämän artiklan 
mukaisesti annetut tiedot.

9. Kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta EAMV antaa 
komissiolle selvityksen tämän artiklan 
toiminnasta, mukaan lukien sen ja 
asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] mukaisten 
ilmoitusvelvollisuuksien keskinäinen 
vuorovaikutus sekä se, onko 
toimivaltaisten viranomaisten 
vastaanottamien ja niiden välillä 
vaihdettavien liiketoimia koskevien 
ilmoitusten sisältö ja muoto sellainen, että 
niiden avulla voidaan seurata kattavasti 
sijoituspalveluyritysten toimintaa tämän 
asetuksen 21 artiklan mukaisesti. Komissio 
voi toteuttaa toimenpiteitä ehdottaakseen 
muutoksia, mukaan lukien muutokset, 
joiden mukaan liiketoimet on toimitettava 
pikemminkin EAMV:n nimeämään
järjestelmään kuin toimivaltaisille 
viranomaisille, jolloin toimivaltaiset 
viranomaiset voisivat saada kaikki tämän 
artiklan mukaisesti annetut tiedot.

Or. en

Tarkistus 515
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta EAMV antaa 
komissiolle selvityksen tämän artiklan 

9. Kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta EAMV antaa 
komissiolle selvityksen tämän artiklan 
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toiminnasta, mukaan lukien se, onko 
toimivaltaisten viranomaisten 
vastaanottamien ja niiden välillä 
vaihdettavien liiketoimia koskevien 
ilmoitusten sisältö ja muoto sellainen, että 
niiden avulla voidaan seurata kattavasti 
sijoituspalveluyritysten toimintaa 21 
artiklan mukaisesti. Komissio voi toteuttaa 
toimenpiteitä ehdottaakseen muutoksia, 
mukaan lukien muutokset, joiden mukaan 
liiketoimet on toimitettava toimivaltaisten 
viranomaisten sijaan EAMV:n 
nimittämälle järjestelmälle, jonka 
välityksellä toimivaltaiset viranomaiset 
voivat saada kaikki tämän artiklan 
mukaisesti annetut tiedot.

toiminnasta, mukaan lukien sen ja 
asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] mukaisten 
ilmoitusvelvollisuuksien keskinäinen 
vuorovaikutus sekä se, onko 
toimivaltaisten viranomaisten 
vastaanottamien ja niiden välillä 
vaihdettavien liiketoimia koskevien 
ilmoitusten sisältö ja muoto sellainen, että 
niiden avulla voidaan seurata kattavasti 
sijoituspalveluyritysten toimintaa 21 
artiklan mukaisesti. Komissio voi toteuttaa 
toimenpiteitä ehdottaakseen muutoksia, 
mukaan lukien muutokset, joiden mukaan 
liiketoimet on toimitettava toimivaltaisten 
viranomaisten sijaan EAMV:n 
nimittämälle järjestelmälle, jonka 
välityksellä toimivaltaiset viranomaiset 
voivat saada kaikki tämän artiklan 
mukaisesti annetut tiedot.

Or. en

Perustelu

Kustannusten ja järjestelmään liittyvien riskien seurannan vuoksi on ratkaisevan tärkeää, että 
ilmoitusvelvollisuudet ovat yhdenmukaisia rahoitusmarkkinadirektiivissä ja 
markkinarakenneasetuksessa.

Tarkistus 516
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 9 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Samojen tietojen ilmoittamista kahteen 
kertaan olisi vältettävä. Asetuksen 
[Euroopan markkinarakenneasetuksen] 
mukaisesti rekisteröidyille tai 
tunnustetuille kauppatietorekistereille 
asianomaisista rahoitusvälineistä 
annettuja ilmoituksia, jotka sisältävät
kaikki liiketoimista annettavissa 
ilmoituksissa vaadittavat tiedot, ei tarvitse 
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antaa toimivaltaisille viranomaisille vaan 
kauppatietorekistereiden olisi toimitettava 
ne niille. Asetusta [Euroopan 
markkinarakenneasetusta] olisi 
muutettava tämän mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Teksti otettu rahoitusmarkkinadirektiivin johdanto-osan 29 kappaleesta. Tämä on tärkeä 
kohta, joten se pitäisi toistaa artiklassa.

Tarkistus 517
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
23 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a artikla
Lisäraportointivaatimukset

Laitosten on ilmoitettava ainakin 
kokonaismäärinä takaisinostosopimusten, 
arvopaperien lainaksiantamisen ja 
kaikentyyppisten kiinnitys- tai 
takaisinperintäjärjestelyjen taso. 
Takaisinostosopimukset olisi kirjattava 
lainoiksi, ei myynniksi tai takaisinostoiksi. 
Tällaiset tiedot olisi ilmoitettava 
kaupparekisteriin tai 
arvopaperikeskukseen, jotta muiden 
muassa EPV:n, EAMV:n, toimivaltaisten 
viranomaisten, järjestelmäriskikomitean, 
asianomaisten keskuspankkien ja EKPJ:n 
on mahdollista käyttää niitä. 
Rekisteröimättömillä 
takaisinperintäjärjestelyillä ei saa olla 
oikeusvaikutusta selvitysmenettelyissä.

Or. en



PE489.477v01-00 138/202 AM\901886FI.doc

FI

Perustelu

Rahoituskriisi osoitti, että arvopaperien lainaukseen ja takaisinostosopimuksiin liittyvät 
vastuut ja omistajuus ovat epäselviä. On myös todettu, että tämä oli osaltaan syynä 
järjestelmäriskiin sekä sijoittajille aiheutuneisiin tappioihin. Vastaa neljännessä 
vakavaraisuusdirektiivissä esitettyjä ehdotuksia.

Tarkistus 518
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
23 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a artikla
Velvollisuus toteuttaa liiketoimia 

säännellyillä markkinoilla tai 
monenkeskisessä 

kaupankäyntijärjestelmässä
1. Sijoituspalveluyrityksen on toteutettava 
kaikki liiketoimensa säännellyillä 
markkinoilla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa liiketoimi 
täyttää kaikki seuraavat kriteerit:
(a) se on satunnainen
(b) se on epäsäännöllinen
(c) se toteutetaan tukkukaupan 
vastapuolten kanssa
(d) se on osa liikesuhdetta, jolle on 
luonteenomaista tavanomaista 
markkinakokoa suuremmat kaupat ja se, 
että kaupat toteutetaan niiden 
järjestelmien ulkopuolella, joita kyseinen 
yritys yleensä käyttää liiketoiminnassaan 
kauppojen sisäisenä toteuttajana.

Or. en

Tarkistus 519
Pascal Canfin
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a artikla
Velvollisuus toimittaa välineen viitetiedot
1. Kun on kyse välineistä, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla tai joilla käydään kauppaa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä [tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä]kyseisten 
kauppapaikkojen on järjestelmällisesti 
toimitettava EAMV:lle ja toimivaltaisille 
viranomaisille välinettä koskevat 
viitetiedot 21 artiklan mukaista 
liiketoimesta ilmoittamista varten. 
Liiketointa koskevat viitetiedot on 
toimitettava EAMV:lle ja toimivaltaisille 
viranomaisille, ennen kuin kyseisellä 
välineellä aletaan käydä kauppaa. 
EAMV:n ja toimivaltaisten viranomaisten 
on varmistettava muiden välineiden 
osalta, että välineiden viitetietoja keräävät 
ja jakavat kaupankäyntiorganisaatiot ja 
muut vastaavat elimet toimittavat niille 
asianomaiset viitetiedot.
2. Artiklan 1 kohdassa oleva velvoite 
koskee ainoastaan 23 artiklan 2 kohdassa 
määriteltyjä rahoitusvälineitä. Sitä ei näin 
ollen sovelleta mihinkään muihin 
välineisiin.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
rahoitusvälinettä koskevat viitetiedot 
päivitetään aina tarvittaessa, jotta 
varmistetaan niiden oikeellisuus.
4. Jotta toimivaltaisilla viranomaisilla on 
mahdollisuus valvoa 21 artiklan 
mukaisesti sijoituspalveluyritysten toimia 
ja varmistaa, että ne toimivat rehellisesti, 
tasapuolisesti ja ammattimaisesti sekä 
tavalla, joka edistää markkinoiden 
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eheyttä, EAMV:n ja toimivaltaisten 
viranomaisten on toteutettava tarvittavat 
järjestelyt varmistaakseen, että
(a) EAMV ja toimivaltaiset viranomaiset 
todella saavat 1 kohdan mukaiset 
välinettä koskevat viitetiedot;
(b) näin saatuja tietoja voidaan käyttää 21 
artiklan mukaiseen liiketoimesta 
ilmoittamiseen;
(c) asianomaiset toimivaltaiset 
viranomaiset vaihtavat tehokkaasti 1 
kohdan mukaisesti saatuja välinettä 
koskevia viitetietoja;
5. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
määrittääkseen
(a) 1 kohdan mukaisia välineen 
viitetietoja koskevat normit ja muodot, 
mukaan lukien tietojen toimittamista 
EAMV:lle ja toimivaltaisille 
viranomaisille koskevat menettelyt ja 
-järjestelyt ja tietojen mahdollinen 
päivittäminen, sekä tällaisten tietojen 
muodon ja sisällön;
(b) EAMV:n ja toimivaltaisten 
viranomaisten toteuttamien järjestelyjen 
kannalta tarpeelliset toimet ja ehdot 4 
kohdan mukaisesti.
EAMV:n on toimitettava luonnokset 
teknisiksi sääntelystandardeiksi 
komissiolle viimeistään ...*.Komissiolle 
siirretään valta hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 520
Sylvie Goulard
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Ehdotus asetukseksi
24 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Velvollisuus käydä kauppaa säännellyillä 
markkinoilla, monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä tai 
organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä

Velvollisuus käydä kauppaa säännellyillä 
markkinoilla tai monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä

Or. en

Tarkistus 521
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Velvollisuus käydä kauppaa säännellyillä 
markkinoilla, monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä tai 
organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä

Velvollisuus käydä kauppaa säännellyillä 
markkinoilla tai monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä

Or. en

Tarkistus 522
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Velvollisuus käydä kauppaa säännellyillä 
markkinoilla, monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä tai 
organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä

Velvollisuus käydä kauppaa säännellyillä 
markkinoilla tai monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä

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

Or. en

Perustelu

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

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

Tarkistus 523
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 2 artiklan 6 
kohdassa määriteltyjen finanssialan 
vastapuolten ja asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) [5 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa] tarkoitetut 
edellytykset täyttävien finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten on toteutettava 
liiketoimet, jotka eivät ole asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) [2 a] 
artiklassa määriteltyjä konsernin sisäisiä 
liiketoimia ja jotka toteutetaan muiden 
asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 2 artiklan 6 
kohdassa määriteltyjen finanssialan 
vastapuolten tai asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) [5 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa] tarkoitetut 
edellytykset täyttävien finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten kanssa 
johdannaisilla, jotka kuuluvat 

1. Asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 2 artiklan 6 
kohdassa määriteltyjen finanssialan 
vastapuolten ja asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) [5 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa] tarkoitetut 
edellytykset täyttävien finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten on toteutettava 
liiketoimet, jotka eivät ole asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) [2 a] 
artiklassa määriteltyjä konsernin sisäisiä 
liiketoimia tai asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 71 artiklassa 
määriteltyjä eläkejärjestelmien 
toteuttamia liiketoimia ja jotka toteutetaan 
muiden asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 2 artiklan 6 
kohdassa määriteltyjen finanssialan 
vastapuolten tai asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) [5 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa] tarkoitetut 
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johdannaislajiin, jonka on ilmoitettu 
kuuluvan 26 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisen kaupankäyntivelvollisuuden 
piiriin ja joka mainitaan 27 artiklassa 
tarkoitetussa rekisterissä, vain

edellytykset täyttävien finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten kanssa 
johdannaisilla, jotka kuuluvat 
johdannaislajiin, jonka on ilmoitettu 
kuuluvan 26 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisen kaupankäyntivelvollisuuden 
piiriin ja joka mainitaan 27 artiklassa 
tarkoitetussa rekisterissä, vain 190. 
säännellyillä markkinoilla;

Or. en

Perustelu

Markkinarakenneasetukseen sisältyvän eläkerahastoja koskevan tilapäisen poikkeuksen on 
heijastuttava myös rahoitusmarkkinadirektiiviin. 

Tarkistus 524
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 2 artiklan 6 
kohdassa määriteltyjen finanssialan 
vastapuolten ja asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) [5 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa] tarkoitetut 
edellytykset täyttävien finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten on toteutettava 
liiketoimet, jotka eivät ole asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) [2 a] 
artiklassa määriteltyjä konsernin sisäisiä 
liiketoimia ja jotka toteutetaan muiden 
asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 2 artiklan 6 
kohdassa määriteltyjen finanssialan 
vastapuolten tai asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) [5 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa] tarkoitetut 
edellytykset täyttävien finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten kanssa 

1. Asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 2 artiklan 6 
kohdassa määriteltyjen finanssialan 
vastapuolten ja asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) [5 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa] tarkoitetut 
edellytykset täyttävien finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten on toteutettava 
liiketoimet, jotka eivät ole asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) [2 a] 
artiklassa määriteltyjä konsernin sisäisiä 
liiketoimia tai asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 71 artiklassa 
määriteltyjä eläkejärjestelmien 
toteuttamia liiketoimia ja jotka toteutetaan 
muiden asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 2 artiklan 6 
kohdassa määriteltyjen finanssialan 
vastapuolten tai asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) [5 artiklan 1 
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johdannaisilla, jotka kuuluvat 
johdannaislajiin, jonka on ilmoitettu 
kuuluvan 26 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisen kaupankäyntivelvollisuuden 
piiriin ja joka mainitaan 27 artiklassa 
tarkoitetussa rekisterissä, vain

kohdan b alakohdassa] tarkoitetut 
edellytykset täyttävien finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten kanssa 
johdannaisilla, jotka kuuluvat 
johdannaislajiin, jonka on ilmoitettu 
kuuluvan 26 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisen kaupankäyntivelvollisuuden 
piiriin ja joka mainitaan 27 artiklassa 
tarkoitetussa rekisterissä, vain 190. 
säännellyillä markkinoilla;

Or. en

Perustelu

Markkinarakenneasetukseen sisältyvä eläkerahastoja koskeva poikkeus olisi sisällytettävä 
myös rahoitusmarkkinadirektiiviin. 

Tarkistus 525
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 2 artiklan 6 
kohdassa määriteltyjen finanssialan 
vastapuolten ja asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) [5 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa] tarkoitetut 
edellytykset täyttävien finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten on toteutettava 
liiketoimet, jotka eivät ole asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) [2 a] 
artiklassa määriteltyjä konsernin sisäisiä 
liiketoimia ja jotka toteutetaan muiden 
asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 2 artiklan 6 
kohdassa määriteltyjen finanssialan 
vastapuolten tai asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) [5 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa] tarkoitetut 
edellytykset täyttävien finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten kanssa 

1. Asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 2 artiklan 6 
kohdassa määriteltyjen finanssialan 
vastapuolten ja asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) [10 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa] tarkoitetut 
edellytykset täyttävien finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten on toteutettava 
liiketoimet, jotka eivät ole asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) [3] 
artiklassa määriteltyjä konsernin sisäisiä 
liiketoimia ja jotka toteutetaan muiden 
asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 2 artiklan 6 
kohdassa määriteltyjen finanssialan 
vastapuolten tai asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) [10 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa] tarkoitetut 
edellytykset täyttävien finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten kanssa 
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johdannaisilla, jotka kuuluvat 
johdannaislajiin, jonka on ilmoitettu 
kuuluvan 26 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisen kaupankäyntivelvollisuuden 
piiriin ja joka mainitaan 27 artiklassa 
tarkoitetussa rekisterissä, vain

johdannaisilla, jotka kuuluvat 
johdannaislajiin, jonka on ilmoitettu 
kuuluvan 26 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisen kaupankäyntivelvollisuuden 
piiriin ja joka mainitaan 27 artiklassa 
tarkoitetussa rekisterissä, vain

Or. en

Tarkistus 526
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 2 artiklan 6 
kohdassa määriteltyjen finanssialan 
vastapuolten ja asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) [5 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa] tarkoitetut 
edellytykset täyttävien finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten on toteutettava 
liiketoimet, jotka eivät ole asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) [2 a] 
artiklassa määriteltyjä konsernin sisäisiä 
liiketoimia ja jotka toteutetaan muiden 
asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 2 artiklan 6 
kohdassa määriteltyjen finanssialan 
vastapuolten tai asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) [5 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa] tarkoitetut 
edellytykset täyttävien finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten kanssa 
johdannaisilla, jotka kuuluvat 
johdannaislajiin, jonka on ilmoitettu 
kuuluvan 26 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisen kaupankäyntivelvollisuuden 
piiriin ja joka mainitaan 27 artiklassa 
tarkoitetussa rekisterissä, vain

1. Asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 2 artiklan 6 
kohdassa määriteltyjen finanssialan 
vastapuolten ja asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) [5 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa] tarkoitetut 
edellytykset täyttävien finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten on toteutettava 
liiketoimet, jotka eivät ole asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) [2 a] 
artiklassa määriteltyjä konsernin sisäisiä 
liiketoimia tai jotka eivät ole asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) [71 
artiklassa] tarkoitettuja eläkejärjestelmien 
toteuttamia liiketoimia asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) 
[68 artiklan 1 kohdan a alakohdassa] 
tarkoitetuksi ajanjaksoksi ja jotka 
toteutetaan muiden asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 2 artiklan 6 
kohdassa määriteltyjen finanssialan 
vastapuolten tai asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) [5 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa] tarkoitetut 
edellytykset täyttävien finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten kanssa 
johdannaisilla, jotka kuuluvat 
johdannaislajiin, jonka on ilmoitettu 
kuuluvan 26 artiklassa säädetyn menettelyn 
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mukaisen kaupankäyntivelvollisuuden 
piiriin ja joka mainitaan 27 artiklassa 
tarkoitetussa rekisterissä, vain

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan rahoitusmarkkinadirektiivin säännökset Euroopan 
markkinarakenneasetukseen (2010/0250(COD)).

Tarkistus 527
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä; or

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 528
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä; or

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikkiin monenvälisiin kauppapaikkoihin, joissa on määrä käydä kauppaa OTC-
johdannaisilla, jotka voidaan ottaa kaupan käynnin kohteeksi, olisi sovellettava samoja 
vaatimuksia. Niillä ei tulisi käydä kauppaa organisoiduissa kaupankäyntijärjestelmissä, koska 
organisoiduissa kaupankäyntijärjestelmissä ei sovelleta syrjimätöntä kauppojen toteutusta. 
Tämä tarkoittaa, että organisoidun kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjä voi päättää kaupan 
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toteuttamisen ehdoista. Tämä on vaarallista, sillä keskusvastapuoli hinnoittelee kunkin 
kaupan riskin keskusvastapuolen toimittamien tietojen perusteella. Jos keskusvastapuoli ei 
hinnoittele sopimusta asianmukaisesti, Euroopan markkinarakenneasetuksen mukainen 
keskusvastapuolen tekemän selvityksen antama suoja olisi merkityksetön.

Tarkistus 529
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä; or

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

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

Tarkistus 530
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) organisoiduissa (c) organisoiduissa 
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kaupankäyntijärjestelmissä; tai kaupankäyntijärjestelmissä, jos 
johdannaisilla ei käydä kauppaa 
säännellyillä markkinoilla tai 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä; tai

Or. en

Tarkistus 531
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä; tai

(c) organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä, joissa ei 
rajoiteta asiakkaiden pääsyä 
järjestelmään;

Or. en

Tarkistus 532
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Kauppojen sisäiset toteuttajat

Or. en

Perustelu

Koska jotkut johdannaiset ovat jo tarpeeksi likvidejä, jotta niillä voidaan käydä kauppaa 
sisäistä kauppojen toteuttajaa koskevaa järjestelyä muistuttavissa järjestelmissä, olisi 
järkevää, että niillä voitaisiin täyttää johdannaisten kauppaa koskeva velvoite, niin että 
voidaan lisätä niiden johdannaisten määrää, joihin voidaan soveltaa 
kaupankäyntivelvollisuutta. Koska avoimuutta koskevat vaatimukset olisivat samankaltaiset 
kuin monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä ja säännellyillä markkinoilla ja myös 
selvitys tehtäisiin keskitetysti, ei näyttäisi olevan mitään syytä ulottaa 



AM\901886FI.doc 149/202 PE489.477v01-00

FI

kaupankäyntivelvollisuutta koskemaan myös kauppojen sisäistä toteuttajaa.

Tarkistus 533
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Kauppojen sisäiset toteuttajat

Or. en

Perustelu

Kaupankäyntivelvollisuus olisi ulotettava koskemaan kauppojen sisäisiä toteuttajia, koska 
jotkut johdannaiset ovat tarpeeksi likvidejä. Tämä on parempi ratkaisu kuin OTC. 

Tarkistus 534
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kolmansien maiden kauppapaikoissa 
edellyttäen, että komissio on tehnyt 4 
kohdan mukaisen päätöksen ja kyseinen 
kolmas maa tarjoaa vastaavan 
vastavuoroisen tunnustamistason 
kauppapaikoille, joille on annettu 
direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] mukaisesti 
lupa ottaa johdannaisia kaupankäynnin 
kohteeksi tai käydä kauppaa johdannaisilla, 
joiden on ilmoitettu kuuluvan 
kaupankäyntivelvollisuuden piiriin 
kyseisessä kolmannessa maassa ilman 
yksinoikeutta.

(d) kolmansien maiden kauppapaikoissa 
edellyttäen, että komissio on tehnyt 4 
kohdan mukaisen päätöksen ja kyseinen 
kolmas maa tarjoaa tehokkaan 
järjestelmän sellaisten kauppapaikkojen 
vastaavalle tunnustamiselle, joille on 
annettu direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] mukaisesti 
lupa ottaa johdannaisia kaupankäynnin 
kohteeksi tai käydä kauppaa johdannaisilla, 
joiden on ilmoitettu kuuluvan 
kaupankäyntivelvollisuuden piiriin 
kyseisessä kolmannessa maassa ilman 
yksinoikeutta.
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Or. en

Perustelu

Sanamuoto olisi mukautettava vastaamaan Euroopan markkinarakenneasetusta. Euroopan 
markkinarakenneasetuksen vastaavissa säännöksissä ei ole nimenomaista viittausta 
vastavuoroisuuteen, ks. 23 artiklan 3 kohta (tunnustaa vastaavasti) ja 3 artiklan 2 kohta sekä 
23 artiklan 2 kohta. Ks. myös rahoitusmarkkinadirektiivin 28 artiklan 5 kohta ("tunnustaa 
vastaavasti"). Asetuksen 24 artiklan 1 kohdan sanamuodon olisi oltava vastaavanlainen.

Tarkistus 535
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kolmansien maiden kauppapaikoissa 
edellyttäen, että komissio on tehnyt 4 
kohdan mukaisen päätöksen ja kyseinen 
kolmas maa tarjoaa vastaavan 
vastavuoroisen tunnustamistason
kauppapaikoille, joille on annettu 
direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] mukaisesti 
lupa ottaa johdannaisia kaupankäynnin 
kohteeksi tai käydä kauppaa johdannaisilla, 
joiden on ilmoitettu kuuluvan 
kaupankäyntivelvollisuuden piiriin 
kyseisessä kolmannessa maassa ilman 
yksinoikeutta.

(d) kolmansien maiden kauppapaikoissa 
edellyttäen, että komissio on tehnyt 4 
kohdan mukaisen päätöksen ja kyseinen 
kolmas maa tarjoaa tehokkaan vastaavan 
kohtelun kauppapaikoille, joille on annettu 
direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] mukaisesti 
lupa ottaa johdannaisia kaupankäynnin 
kohteeksi tai käydä kauppaa johdannaisilla, 
joiden on ilmoitettu kuuluvan 
kaupankäyntivelvollisuuden piiriin 
kyseisessä kolmannessa maassa ilman 
yksinoikeutta.

Or. en

Tarkistus 536
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 2 artiklan 6 
kohdassa määriteltyjen finanssialan 
vastapuolten ja finanssialan ulkopuolisten 
vastapuolten, jotka eivät täytä asetuksen 
[ ] (Euroopan markkinarakenneasetus) [5 
artiklan 1 kohdan b alakohdassa] 
tarkoitettuja edellytyksiä on toteutettava 
liiketoimet, jotka eivät ole asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) 
[2 a] artiklassa määriteltyjä konsernin 
sisäisiä liiketoimia ja jotka toteutetaan 
muiden asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 2 artiklan 6 
kohdassa määriteltyjen finanssialan 
vastapuolten tai asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) [5 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa] tarkoitetut 
edellytykset täyttävien finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten kanssa 
johdannaisilla, joilla on lupa käydä 
kauppaa vain 1 kohdassa tarkoitetuissa 
kauppapaikoissa.
EAMV:n on säännöllisesti valvottava 
sellaisilla johdannaisilla käytävää 
kauppaa, joihin ei ole ilmoitettu 
sovellettavan kaupankäyntivelvollisuutta 
sellaisten tapausten tunnistamiseksi, 
joissa erityisestä sopimustyypistä voi 
aiheutua järjestelmäriski, sekä estettävä 
suotuisimman sääntelyn hyväksikäyttö 
niiden johdannaisten, joihin sovelletaan 
kaupankäyntivelvollisuutta, ja niiden 
johdannaisten, joihin sitä ei sovelleta, 
välillä. 

Or. en

Tarkistus 537
Pablo Zalba Bidegain
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Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä mainittua velvollisuutta ei 
sovelleta, jos liiketoimen päätökseen 
saattava rahoitusyksikkö tai jompikumpi 
kahdesta rahoitusyksiköstä katsotaan 
kauppojen sisäiseksi toteuttajaksi, joka 
vapaaehtoisesti noudattaa kauppaa 
edeltävää ja kaupan jälkeistä avoimuutta 
koskevaa vaatimusta 7 ja 9 artiklan 
mukaisesti; 

Or. en

Tarkistus 538
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa määriteltyä 
velvollisuutta ei sovelleta 
energiatuotteiden tukkukauppaan, jota 
toimivaltainen valvontaviranomainen 
valvoo asetuksen (EU) N:o 1227/2011 
(REMIT) mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Rahoitusmarkkina-asetuksessa määritelty kaupankäyntivelvollisuutta koskeva toimi voisi 
rajoittaa markkinarakenneasetuksessa määriteltyä soveltamisalaa. Siinä ei myöskään oteta 
huomioon energian tukkumarkkinoiden eheydestä annetulla asetuksella (EU) N:o 1227/2011 
käyttöön otettuja säännöksiä.

Tarkistus 539
Markus Ferber
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Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Johdannaiset, joiden on ilmoitettu 
kuuluvan kaupankäyntivelvollisuuden 
piiriin, on voitava ottaa kaupankäynnin 
kohteeksi tai niillä on voitava käydä 
kauppaa missä tahansa kauppapaikassa, 
joka kuuluu 1 kohdassa tarkoitettuihin 
kauppapaikkoihin, ilman yksinoikeutta ja 
syrjimättömästi.

3. Johdannaiset, joiden on ilmoitettu 
kuuluvan kaupankäyntivelvollisuuden 
piiriin, on voitava ottaa kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
niillä on voitava käydä kauppaa missä 
tahansa kauppapaikassa, joka kuuluu 1 
kohdassa tarkoitettuihin kauppapaikkoihin, 
ilman yksinoikeutta ja syrjimättömästi.

Or. en

Tarkistus 540
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. EAMV:n on määriteltävä tavoitteita 
omaisuuseräluokittain menettelyjen ja 
tuotteiden oikeudellisen standardoinnin 
lisäämiseksi sekä tavoitteita 
omaisuuserittäin OTC-johdannaisilla 
säännellyillä markkinoilla käytävää 
kauppaa varten sekä toteutettava 
järjestelyjä näiden tavoitteiden 
saavuttamisen valvomiseksi.

Or. en

Tarkistus 541
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään 2 
kohdassa tarkoitetut sopimustyypit, joilla 
on suora, merkittävä ja ennakoitavissa 
oleva vaikutus unionissa, sekä tapaukset, 
joissa kaupankäyntivelvollisuus on tarpeen 
tai asianmukainen tämän asetuksen 
säännösten kiertämisen estämiseksi.

5. EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia, 
joissa täsmennetään 2 kohdassa tarkoitetut 
sopimustyypit, joilla on suora, merkittävä 
ja ennakoitavissa oleva vaikutus unionissa, 
sekä tapaukset, joissa 
kaupankäyntivelvollisuus on tarpeen tai 
asianmukainen tämän asetuksen säännösten 
kiertämisen estämiseksi.

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

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

Tarkistus 542
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Säännellyillä markkinoilla ja 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä käytävää 
kauppaa koskevaa velvoitetta ryhdytään 
soveltamaan 1. tammikuuta 2014. 
Kaikkien tähän velvoitteeseen liittyvien 
teknisten standardien ja delegoitujen 
säädösten on oltava valmiita ajoissa 
ennen tätä määräaikaa.
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Or. en

Perustelu

G20-maiden vahvistama määräaika OTC-johdannaisia koskevan Pittsburgin toimeksiannon 
toteuttamiselle on vuoden 2012 loppu. EU:n olisi pyrittävä noudattamaan tätä
keskusvastapuolten selvityksen määräaikaa Euroopan markkinarakenneasetuksella. Tätä 
määräaikaa ei kuitenkaan kyetä noudattamaan rahoitusmarkkina-asetukseen sisältyvän 
kaupankäyntivaltuutuksen osalta. Jotta voidaan varmistaa, että G20-maiden toimeksianto 
OTC-johdannaisten markkinoiden turvallisuuden parantamiseksi täytetään mahdollisimman 
pikaisesti sekä kaupankäynti- että selvitysvelvollisuuden osalta, ehdotetaan, että määräajaksi 
asetetaan markkinarakenneasetuksessa 31. joulukuuta 2013. 

Tarkistus 543
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Säännellyillä markkinoilla ja 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä käytävää 
kauppaa koskevaa velvoitetta ryhdytään 
soveltamaan 1. tammikuuta 2014. 
Kaikkien tähän velvoitteeseen liittyvien 
teknisten standardien ja delegoitujen 
säädösten on oltava valmiita ajoissa, jotta 
kaupankäyntivelvollisuus voidaan panna 
täytäntöön kyseisenä päivänä.

Or. en

Perustelu

The G20 mandate set a deadline for the obligations of trading, clearing and reporting of OTC 
derivatives by end 2012. The CCP clearing obligation was defined in EMIR level 1 text and is 
now being finalised by ESMA in level 2. The EMIR provisions should meet the deadline of 
December 2012. It is not clear that the trading obligation included in MiFIR will meet this 
deadline. It would be important for this obligation to be implemented as soon as possible to 
ensure that the EU complies with the G20 mandate. It should be noted that other jurisdictions 
such as the US, which directly competes for derivatives business with the EU, are much more 
advanced in their implementation of the G20 trading mandate. Setting a prompt deadline for 
the implementation of the G20 trading mandate in MiFID will avoid that the EU is at a 
competitive disadvantage against the US.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 544
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
24 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

24 a artikla
Kolmansissa maissa sijaitseviin 

kauppapaikkoihin sovellettava järjestelmä
1. Kolmanteen maahan perustettu 
kauppapaikka voi tarjota palveluja 
unionissa vain, jos EAMV on tunnustanut 
kauppapaikan.
2. EAMV voi asianomaisia viranomaisia 
kuultuaan tunnustaa kolmanteen maahan 
sijoittautuneen kauppapaikan, joka on 
hakenut tunnustamista tarjotakseen 
tietynlaisia sijoituspalveluja tai -toimia, 
vain jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) komissio on antanut 3 kohdan 
mukaisen täytäntöönpanosäädöksen;
(b) kauppapaikka on saanut toimiluvan 
kyseisessä kolmannessa maassa, jossa sitä 
ja vaatimusten täytäntöönpanoa myös 
tosiasiallisesti valvotaan varmistaen, että 
se täyttää kyseisessä kolmannessa maassa 
sovellettavat vakavaraisuusvaatimukset 
täysimääräisesti;
(c) yhteistyöjärjestelyistä on sovittu 
4 kohdan mukaisesti.
(d) kauppapaikka on sijoittautunut 
kolmanteen maahan tai saanut 
toimiluvan kolmannessa maassa, jossa 
katsotaan olevan käytössä unionia 
vastaavat rahanpesun ja terrorismin 
rahoituksen torjuntajärjestelmät 
direktiivissä 2005/60/EY kolmansien 
maiden vastaavuudesta jäsenvaltioiden 
yhteisymmärryksessä määritettyjen 
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ehtojen mukaisesti. 
3. Arvioidessaan, täyttyvätkö 2 kohdassa 
tarkoitetut edellytykset, EAMV:n on 
kuultava
(a) sen jäsenvaltion toimivaltaista 
viranomaista, jossa kauppapaikka tarjoaa 
tai aikoo tarjota sijoituspalveluja ja jonka 
kauppapaikka on valinnut;
(b) toimivaltaisia viranomaisia, jotka 
vastaavat unionissa sijaitsevien 
keskusvastapuolten valvonnasta, joille 
kauppapaikka tarjoaa tai aikoo tarjota 
palvelujaan;
(c) niiden jäsenvaltioiden asiaankuuluvia 
EKPJ:n jäseniä, joissa kauppapaikka 
tarjoaa tai aikoo tarjota selvityspalveluja, 
sekä kauppapaikan valvonnasta vastaavia 
EKPJ:n asiaankuuluvia jäseniä, joiden 
kanssa on tehty 
yhteentoimivuusjärjestelyt;
(d) keskuspankkeja, jotka laskevat 
liikkeeseen selvitettyjen tai selvitettävien 
rahoitusvälineiden kannalta tärkeimmät 
unionin valuutat.
4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kauppapaikan on jätettävä hakemuksensa 
EAMV:lle. Tunnustamista hakevan 
kauppapaikan on annettava EAMV:lle 
kaikki tiedot, joiden katsotaan olevan 
tarpeen sen tunnustamiseksi. EAMV 
arvioi 30 työpäivän kuluessa hakemuksen 
vastaanottamisesta, sisältääkö se kaikki 
tarvittavat tiedot. Jos hakemus ei ole 
täydellinen, EAMV:n on asetettava 
määräaika, johon mennessä 
tunnustamista hakevan kauppapaikan on 
toimitettava lisätiedot. 
Tunnustamispäätöksen on perustuttava 
2 kohdassa vahvistettuihin edellytyksiin ja 
se ei saa pohjautua arvioon, jota 
käytetään 24 artiklassa tarkoitetun 
vastaavuuspäätöksen perustana. EAMV:n 
on ennen päätöksensä tekemistä kuultava 
3 kohdassa tarkoitettuja viranomaisia ja 
instituutioita. EAMV:n on annettava 
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tunnustamista hakevalle kauppapaikalle 
180 työpäivän kuluessa täydellisen 
hakemuksen jättämisestä perusteltu 
kirjallinen ilmoitus siitä, onko 
tunnustaminen myönnetty vai evätty.
EAMV:n on julkaistava 
verkkosivustollaan luettelo tämän 
asetuksen mukaisesti tunnustetuista 
kauppapaikoista.
5. EAMV:n on 3 kohdassa tarkoitettuja 
viranomaisia ja instituutioita kuultuaan 
tarkasteltava uudelleen kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle kauppapaikalle 
myönnettyä tunnustamista, jos kyseinen 
kauppapaikka on laajentanut 
toimintaansa tai palvelujaan unionissa.
Tarkastelu tehdään2, 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti. EAMV voi peruuttaa 
kyseiselle kauppapaikalle myönnetyn 
tunnustamisen, jos 2 kohdan mukaiset 
edellytykset ja vaatimukset eivät enää 
täyty ja 16 artiklassa kuvattuja olosuhteita 
vastaavissa olosuhteissa.
6. Komissio voi antaa asetuksen (EU) 
182/2011 5 artiklan mukaisen 
täytäntöönpanosäädöksen, jossa todetaan, 
että kolmannen maan oikeudellisilla ja 
valvontajärjestelyillä on varmistettu, että 
kyseisessä kolmannessa maassa 
toimiluvan saaneet kauppapaikat 
noudattavat oikeudellisesti sitovia 
vaatimuksia, jotka vastaavat tämän 
asetuksen IV luvussa vahvistettuja 
vaatimuksia, että kyseiset kauppapaikat 
ovat jatkuvasti tehokkaan valvonnan ja 
täytäntöönpanon seurannan alaisina ja 
että kyseisen kolmannen maan 
lainsäädännössä säädetään kolmansien 
maiden oikeusjärjestysten nojalla 
toimiluvan saaneiden kauppapaikkojen 
tosiasiallisesta vastaavasta 
tunnustamisjärjestelmästä.
7. EAMV:n on vahvistettava järjestelyt, 
joita sovelletaan yhteistyöhön sellaisten 
kolmansien maiden asianomaisten 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa, 
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joiden oikeudellisten kehysten ja 
valvontakehysten on tunnustettu 
vastaavan tätä asetusta 3 kohdan 
mukaisesti. Kyseisissä järjestelyissä on 
määritettävä vähintään
(a) EAMV:n ja kyseisten kolmansien 
maiden toimivaltaisten viranomaisten 
välisessä tietojenvaihdossa käytettävä 
mekanismi sekä pääsy kaikkiin EAMV:n 
pyytämiin tietoihin, jotka koskevat 
kolmansissa maissa toimiluvan saaneita 
kauppapaikkoja;
(b) mekanismi, jonka avulla EAMV:lle 
voidaan ilmoittaa pikaisesti, jos 
kolmannen maan toimivaltainen 
viranomainen katsoo, että sen valvoma 
kauppapaikka rikkoo toimilupansa 
edellytyksiä tai muuta lainsäädäntöä, jota 
sen on noudatettava;
(c) mekanismi, jolla kolmannen maan 
toimivaltainen viranomainen ilmoittaa 
viipymättä EAMV:lle, kun sen valvonnan 
alaisena olevalle kauppapaikalle on 
myönnetty oikeus tarjota selvityspalveluja 
unioniin sijoittautuneille 
selvitysosapuolille tai asiakkaille;
(d) valvontatoiminnan koordinointia 
koskevat menettelyt, mukaan lukien 
tarvittaessa tarkastukset paikalla.
8. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, EAMV 
laatii luonnoksia teknisiksi 
sääntelystandardeiksi, joissa määritetään 
tarkemmin tiedot, jotka tunnustamista 
hakevan kauppapaikan on toimitettava 
EAMV:lle tunnustamista koskevassa 
hakemuksessaan.
EAMV toimittaa kyseiset teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
30 päivänä syyskuuta 2012.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
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mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Contrary to EMIR legislation, the MiFID and MiFIR legislative proposals do not propose a 
complete regime for third-country trading venues. MiFID and MiFIR only suggest some third 
country provisions that are limited to OTC derivatives only. The EMIR legislative proposal is 
far more comprehensive and complete and ensures the competitiveness of EU infrastructures 
in comparison to the US ones. The above amendment suggests that MiFID and MiFIR include 
a similar third country regime to that of EMIR. This is particularly important taking into 
account the close link between EMIR (clearing legislation) and MiFID/MiFIR (trading 
legislation).

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

Tarkistus 545
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Säänneltyjen markkinoiden ylläpitäjän on 
varmistettava, että kaikki säännellyillä
markkinoilla toteutettavat liiketoimet 
johdannaisilla, jotka kuuluvat 
johdannaislajiin, jonka on ilmoitettu 
kuuluvan selvitysvelvollisuuden piiriin 
asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] 4 artiklan 3 
kohdan mukaisesti, annetaan 
keskusvastapuolen selvitettäviksi.

Säänneltyjen markkinoiden ylläpitäjän on 
varmistettava, että kaikki säännellyillä 
markkinoilla toteutettavat liiketoimet 
johdannaisilla, jotka kuuluvat 
johdannaislajiin, jonka on ilmoitettu 
kuuluvan selvitysvelvollisuuden piiriin 
asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] 5 artiklan 2 
kohdan mukaisesti, annetaan 
keskusvastapuolen selvitettäviksi.

Or. en

Tarkistus 546
Robert Goebbels

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

EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset, 
joissa määritetään seuraavat seikat:

EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset, 
joissa määritetään päivämäärä, jolloin 
kaupankäyntivelvollisuus tulee voimaan.

Or. en

Perustelu

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful. In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously. This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

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

Tarkistus 547
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset, 
joissa määritetään seuraavat seikat:

EAMV laatii luonnoksen teknisistä 
täytäntöönpanostandardeista, joissa 
määritetään

Or. en

Perustelu

(Tässä kohdassa kuvatut) OTC-johdannaiset, jotka voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi ja 
joihin sovelletaan Euroopan markkinarakenneasetuksen mukaista keskusvastapuolen 
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selvitystä, olisi myös katsottava voitavan ottaa kaupan kohteeksi säännellyillä markkinoilla 
tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Keskusvastapuolen selvitykseen perehtyneet 
asiantuntijat katsovat, että jos sopimus on riittävän likvidi, jotta keskusvastapuoli voi tehdä 
siitä selvityksen, se on riittävän likvidi kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Tällaisella menettelyllä taattaisiin, että kaikilla 
OTC-johdannaisilla, jotka voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi, voidaan käydä kauppaa 
avoimesti ja tehokkaasti ja että niiden selvitys tapahtuu turvallisessa prosessissa.

Tarkistus 548
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) millä niistä johdannaislajeista, joiden 
on ilmoitettu kuuluvan 
selvitysvelvollisuuden piiriin asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) 4 
artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti, tai 
niiden alaryhmällä on käytävä kauppaa 
vain 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
kauppapaikoissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 549
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) millä niistä johdannaislajeista, joiden 
on ilmoitettu kuuluvan 
selvitysvelvollisuuden piiriin asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) 4 
artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti, tai 
niiden alaryhmällä on käytävä kauppaa 
vain 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
kauppapaikoissa;

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

(Tässä kohdassa kuvatut) OTC-johdannaiset, jotka voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi ja 
joihin sovelletaan Euroopan markkinarakenneasetuksen mukaista keskusvastapuolen 
selvitystä, olisi myös katsottava voitavan ottaa kaupan kohteeksi säännellyillä markkinoilla 
tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Keskusvastapuolen selvitykseen perehtyneet 
asiantuntijat katsovat, että jos sopimus on riittävän likvidi, jotta keskusvastapuoli voi tehdä 
siitä selvityksen, se on riittävän likvidi kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Tällaisella menettelyllä taattaisiin, että kaikilla 
OTC-johdannaisilla, jotka voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi, voidaan käydä kauppaa 
avoimesti ja tehokkaasti ja että niiden selvitys tapahtuu turvallisessa prosessissa.

Tarkistus 550
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) millä niistä johdannaislajeista, joiden
on ilmoitettu kuuluvan 
selvitysvelvollisuuden piiriin asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) 4 
artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti, tai 
niiden alaryhmällä on käytävä kauppaa 
vain 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
kauppapaikoissa;

(a) millä niistä johdannaislajeista, joiden 
on ilmoitettu kuuluvan 
selvitysvelvollisuuden piiriin asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) 5 
artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti, tai 
niiden alaryhmällä on käytävä kauppaa 
vain 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
kauppapaikoissa;

Or. en

Tarkistus 551
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) mistä päivästä alkaen 
kaupankäyntivelvollisuus tulee voimaan.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 552
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) mistä päivästä alkaen 
kaupankäyntivelvollisuus tulee voimaan.

(b) mistä päivästä tai päivistä alkaen 
kaupankäyntivelvollisuus tulee voimaan, 
mukaan lukien mahdollinen siirtymäaika 
ja niiden vastapuolten ryhmät, joihin 
velvollisuutta sovelletaan.

Or. en

Perustelu

Kaupankäyntivelvollisuuden mukauttamiseksi selvitysvelvollisuuteen tässä käytetään samaa 
sanamuotoa kuin markkinarakenneasetuksen 4 artiklassa.

Tarkistus 553
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun komissio on hyväksynyt 
teknisten täytäntöönpanostandardien
luonnokset asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 4 artiklan 3 
kohdan mukaisesti.

EAMV toimittaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun komissio on hyväksynyt 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
asetuksen (EU) N:o .../... [Euroopan 
markkinarakenneasetus] 5 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 554
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) johdannaislaji tai sen alaryhmä on 
otettava kaupankäynnin kohteeksi tai sillä 
on käytävä kauppaa vähintään yksillä 24 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
säännellyillä markkinoilla taikka yhdessä 
24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, ja

(a) johdannaislaji tai sen alaryhmä on 
otettava kaupankäynnin kohteeksi tai sillä 
on käytävä kauppaa vähintään yksillä 24 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
säännellyillä markkinoilla taikka yhdessä 
24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, ja

Or. en

Tarkistus 555
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) johdannaislaji tai sen alaryhmä on 
otettava kaupankäynnin kohteeksi tai sillä 
on käytävä kauppaa vähintään yksillä 24 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
säännellyillä markkinoilla taikka yhdessä 
24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, ja

(a) johdannaislaji tai sen alaryhmä on 
otettava kaupankäynnin kohteeksi tai sillä 
on käytävä kauppaa vähintään yksillä 24
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
säännellyillä markkinoilla taikka yhdessä 
24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, ja

Or. en

Tarkistus 556
Werner Langen
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Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) johdannaislaji tai sen alaryhmä on 
otettava kaupankäynnin kohteeksi tai sillä 
on käytävä kauppaa vähintään yksillä 24 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
säännellyillä markkinoilla taikka yhdessä 
24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, ja

(a) johdannaislaji tai sen alaryhmä on 
otettava kaupankäynnin kohteeksi tai sillä 
on käytävä kauppaa vähintään yksillä 24 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
säännellyillä markkinoilla taikka yhdessä 
24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, ja

Or. en

Perustelu

OTC-johdannaisilla, joista katsotaan voitavan tehdä markkinarakenneasetuksen mukainen 
keskusvastapuolen selvitys, olisi automaattisesti katsottava voitavan käydä kauppaa 
monenvälisesti (säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä) 
rahoitusmarkkinadirektiivin mukaisesti. Tällainen menettely on Yhdysvalloissa sovelletun 
Dodd Frank -käytännön mukainen. Sen arvioimiseen, onko sopimus sovelias otettavaksi 
kaupankäynnin kohteeksi, ei pitäisi soveltaa muita likviditeettikriteerejä. 
Markkinarakenneasetuksen mukaisesti kaikki sopimukset, joista keskusvastapuoli tekee 
selvityksen, on katsottava riittävän standardoiduiksi ja niitä on voitava arvioida jatkuvasti.

Tarkistus 557
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) johdannaislaji tai sen alaryhmä on 
otettava kaupankäynnin kohteeksi tai sillä 
on käytävä kauppaa vähintään yksillä 24 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
säännellyillä markkinoilla taikka yhdessä 
24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 

(a) johdannaislaji tai sen alaryhmä on 
otettava kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai sillä on 
käytävä kauppaa vähintään yksillä 24 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
säännellyillä markkinoilla taikka yhdessä 
24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
monenkeskisessä 
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organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
ja

kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, 
ja

Or. en

Tarkistus 558
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) johdannaislaji tai sen alaryhmä on 
otettava kaupankäynnin kohteeksi tai sillä 
on käytävä kauppaa vähintään yksillä 24 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
säännellyillä markkinoilla taikka yhdessä 
24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä, ja

(a) johdannaislaji tai sen alaryhmä on 
otettava kaupankäynnin kohteeksi tai sillä 
on käytävä kauppaa vähintään yksillä 24 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
säännellyillä markkinoilla taikka yhdessä 
24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, ja

Or. en

Perustelu

(Tässä kohdassa kuvatut) OTC-johdannaiset, jotka voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi ja 
joihin sovelletaan Euroopan markkinarakenneasetuksen mukaista keskusvastapuolen 
selvitystä, olisi myös katsottava voitavan ottaa kaupan kohteeksi säännellyillä markkinoilla 
tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Keskusvastapuolen selvitykseen perehtyneet 
asiantuntijat katsovat, että jos sopimus on riittävän likvidi, jotta keskusvastapuoli voi tehdä 
siitä selvityksen, se on riittävän likvidi kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Tällaisella menettelyllä taattaisiin, että kaikilla 
OTC-johdannaisilla, jotka voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi, voidaan käydä kauppaa 
avoimesti ja tehokkaasti ja että niiden selvitys tapahtuu turvallisessa prosessissa.

Tarkistus 559
Kay Swinburne

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

(b) johdannaislaji tai sen alaryhmä 
katsotaan riittävän likvidiksi, jotta sillä 
voidaan käydä kauppaa vain 24 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetuissa kauppapaikoissa.

(b) johdannaislaji tai sen alaryhmä 
katsotaan riittävän likvidiksi ja 
todennäköisesti säilyvän riittävän 
likvidinä, jotta sillä voidaan käydä kauppaa 
vain 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
kauppapaikoissa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää tunnustaa, että johdannaiset voivat olla likvidejä lyhyen aikaa, mutta eivät 
pysyvästi. EAMV:n olisi otettava tämä huomioon kaupankäyntivelvollisuutta sovellettaessa.

Tarkistus 560
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) johdannaislaji tai sen alaryhmä 
katsotaan riittävän likvidiksi, jotta sillä 
voidaan käydä kauppaa vain 24 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetuissa kauppapaikoissa.

(b) johdannaislajiin tai sen alaryhmään 
olisi sovellettava selvitysvelvollisuutta 
asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 4 artiklan 2 ja 4 
kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful. In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
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continuously. This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

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

Tarkistus 561
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) johdannaislaji tai sen alaryhmä
katsotaan riittävän likvidiksi, jotta sillä 
voidaan käydä kauppaa vain 24 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetuissa kauppapaikoissa.

(b) johdannaislajiin tai sen alaryhmään 
olisi sovellettava asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 4 artiklan 2 ja 
4 kohdassa tarkoitettua 
keskusvastapuolen selvitysvelvollisuutta.

Or. en

Tarkistus 562
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) johdannaislaji tai sen alaryhmä 
katsotaan riittävän likvidiksi, jotta sillä 
voidaan käydä kauppaa vain 24 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetuissa kauppapaikoissa.

(b) (b) johdannaislaji tai sen alaryhmä 
katsotaan riittävän likvidiksi, jotta sillä 
voidaan käydä kauppaa vain 24 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetuissa kauppapaikoissa; ja

Or. de

Tarkistus 563
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) on mahdollistettava sellaisilla OTC-
johdannaisilla, joihin ei asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) 
7 artiklan 10 kohdan mukaan sovelleta 
selvitysvelvollisuutta, kauppaa käyvien 
finanssialan ulkopuolisten vastapuolten 
harjoittama tehokas riskinhallinta; ja

Or. de

Perustelu

Finanssialan ulkopuolisten yritysten vapauttaminen selvitysvelvollisuudesta antaa niille 
mahdollisuuden harjoittaa OTC-markkinoilla tehokasta ja pitkäkestoista riskinhallintaa 
strukturoitujen ja standardoitujen liiketoimien avulla, esimerkiksi raaka-aineiden hintariskien 
vähentämiseksi. Tämän vuoksi näiden yritysten on edelleen voitava löytää ja ostaa niiden 
erityistarpeiden mukaan räätälöityjä johdannaisia OTC-markkinoilla. 

Tarkistus 564
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

(b b) johdannaislajiin tai sen alaryhmään 
sovelletaan selvitysvelvollisuutta 
asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 4 artiklan 2 ja 4 
kohdan mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

OTC-johdannaisilla, joista katsotaan voitavan tehdä markkinarakenneasetuksen mukainen 
keskusvastapuolen selvitys, olisi automaattisesti katsottava voitavan käydä kauppaa 
monenvälisesti (säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä) 
rahoitusmarkkinadirektiivin mukaisesti. Tällainen menettely on Yhdysvalloissa sovelletun 
Dodd Frank -käytännön mukainen. Sen arvioimiseen, onko sopimus sovelias otettavaksi 
kaupankäynnin kohteeksi, ei pitäisi soveltaa muita likviditeettikriteerejä. 
Markkinarakenneasetuksen mukaisesti kaikki sopimukset, joista keskusvastapuoli tekee 
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selvityksen, on katsottava riittävän standardoiduiksi ja niitä on voitava arvioida jatkuvasti.

Tarkistus 565
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Laatiessaan teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
EAMV katsoo johdannaislajin tai sen 
alaryhmän riittävän likvidiksi seuraavien 
perusteiden mukaisesti:

Poistetaan.

(a) kauppojen keskimääräinen 
toteutustiheys;
(b) kauppojen keskikoko;
(c) aktiivisten markkinaosapuolten 
lukumäärä ja tyyppi.
Ennen teknisten 
täytäntöönpanoluonnosten toimittamista 
komissiolle hyväksyttäviksi EAMV 
järjestää julkisen kuulemisen ja voi 
kuulla tarvittaessa kolmansien maiden 
toimivaltaisia viranomaisia.

Or. en

Tarkistus 566
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Laatiessaan teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
EAMV katsoo johdannaislajin tai sen 
alaryhmän riittävän likvidiksi seuraavien 
perusteiden mukaisesti:

Poistetaan.
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(a) kauppojen keskimääräinen 
toteutustiheys;
(b) kauppojen keskikoko;
(c) aktiivisten markkinaosapuolten 
lukumäärä ja tyyppi.
Ennen teknisten 
täytäntöönpanoluonnosten toimittamista 
komissiolle hyväksyttäviksi EAMV 
järjestää julkisen kuulemisen ja voi 
kuulla tarvittaessa kolmansien maiden 
toimivaltaisia viranomaisia.

Or. en

Tarkistus 567
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Laatiessaan teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
EAMV katsoo johdannaislajin tai sen 
alaryhmän riittävän likvidiksi seuraavien 
perusteiden mukaisesti:

Laatiessaan teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
EAMV katsoo johdannaislajin tai sen 
alaryhmän riittävän likvidiksi ja 
määrittelee, kuinka suurina määrinä ne 
todennäköisesti tulevat olemaan riittävän 
likvidejä tiettyjen markkinaehtojen 
vallitessa, seuraavien perusteiden 
mukaisesti:

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että EAMV kykenee ottamaan asianmukaisesti huomioon 
sellaisten johdannaisten likviditeetin, joihin sovelletaan kaupankäyntivelvollisuutta, ja 
ottamaan huomioon useammat tekijät kuin alkuperäisessä ehdotuksessa on esitetty. 
Esimerkiksi keskimääräisen likviditeetin arvioiminen merkitsisi, että johdannaiset olisivat 
puolet ajasta riittämättömän likvidejä, jotta niillä voitaisiin käydä kauppaa monenkeskisessä 
kauppapaikassa.
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Tarkistus 568
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Laatiessaan teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
EAMV katsoo johdannaislajin tai sen 
alaryhmän riittävän likvidiksi seuraavien 
perusteiden mukaisesti:

Laatiessaan teknisten sääntelystandardien 
luonnoksia EAMV katsoo johdannaislajin 
tai sen alaryhmän riittävän likvidiksi 
seuraavat kriteerit huomioon ottaen:

Or. en

Tarkistus 569
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kauppojen keskimääräinen 
toteutustiheys;

(a) kauppojen keskimääräinen 
toteutustiheys ja koko;

Or. en

Tarkistus 570
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kauppojen keskimääräinen 
toteutustiheys;

(a) kauppojen keskimääräinen 
toteutustiheys tiettyjen markkinaehtojen 
vallitessa;

Or. en
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Tarkistus 571
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kauppojen keskimääräinen 
toteutustiheys;

(a) kauppojen toteutustiheys tiettyjen 
markkinaehtojen vallitessa ja ottaen 
huomioon johdannaislajiin kuuluvien 
tuotteiden luonne, elinkaari ja 
vaihdettavuus;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että EAMV kykenee ottamaan asianmukaisesti huomioon 
sellaisten johdannaisten likviditeetin, joihin sovelletaan kaupankäyntivelvollisuutta. 
Esimerkiksi keskimääräisen likviditeetin arvioiminen merkitsisi, että johdannaiset olisivat 
puolet ajasta riittämättömän likvidejä, jotta niillä voitaisiin käydä kauppaa monenkeskisessä 
kauppapaikassa.

Tarkistus 572
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kauppojen keskikoko; (b) kauppojen keskikoko ja niiden 
kokojakauma sekä laajamittaisten 
kauppojen toteutustiheys;

Or. en

Tarkistus 573
Sharon Bowles
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Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kauppojen keskikoko; (b) kauppojen keskikoko, kauppojen 
altistuminen markkinariskeille ja 
laajamittaisten kauppojen toteutustiheys;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että EAMV kykenee ottamaan asianmukaisesti huomioon 
sellaisten johdannaisten likviditeetin, joihin sovelletaan kaupankäyntivelvollisuutta. 
Esimerkiksi keskimääräisen likviditeetin arvioiminen merkitsisi, että johdannaiset olisivat 
puolet ajasta riittämättömän likvidejä, jotta niillä voitaisiin käydä kauppaa monenkeskisessä 
kauppapaikassa.

Tarkistus 574
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) aktiivisten markkinaosapuolten 
lukumäärä ja tyyppi.

(c) aktiivisten markkinaosapuolten 
lukumäärä, kaupankäyntitoiminta, 
markkinamalli ja tyyppi.

Or. en

Tarkistus 575
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) aktiivisten markkinaosapuolten 
lukumäärä ja tyyppi.

(c) aktiivisten markkinaosapuolten 
lukumäärä, kaupankäyntitoiminta ja 
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tyyppi.

Or. en

Tarkistus 576
Kay Swinburne

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) johdannaisilla tai johdannaislajeilla 
käytävän kaupan määrä ja 
kaupankäyntiin käytettävissä olevien 
kauppapaikkojen lukumäärä ja tyyppi 
sekä kauppapaikan kyky käsitellä 
olemassa olevia määriä. 

Or. en

Tarkistus 577
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) kyseisen johdannaissopimusten lajin 
markkinoilla toimivien tai mahdollisesti 
toimivien vastapuolten tyyppi ja 
lukumäärä;

Or. en

Tarkistus 578
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c a) johdannaisen ominaisuudet ja 
erityisesti se, onko ne räätälöity 
erityistarpeisiin vai palveletko ne 
EAMV:n/komission asetuksessa 
(Euroopan markkinarakenneasetus) 
määrittelemiä suojautumistarkoituksia.

Or. de

Perustelu

Finanssialan ulkopuolisten yritysten suojautumistarkoituksiin käyttämien johdannaisten 
rakenne heijastaa yleensä muun muassa suojattavan kaupan voimassaoloaikaa ja määrää. 
Tarkistuksella selvennetään, että tällaiset liiketoimet, jotka eivät ole standardoitavissa, eivät 
ole riittävän likvidejä eikä niillä siksi voida käydä kauppaa monenkeskisessä järjestelmässä 
tai säännellyillä markkinoilla.

Tarkistus 579
Sharon Bowles

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) vertailu kaikkeen johdannaisilla 
käytävään kauppaan omaisuuseräluokan 
sisällä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että EAMV kykenee ottamaan asianmukaisesti huomioon 
sellaisten johdannaisten likviditeetin, joihin sovelletaan kaupankäyntivelvollisuutta. 
Esimerkiksi keskimääräisen likviditeetin arvioiminen merkitsisi, että johdannaiset olisivat 
puolet ajasta riittämättömän likvidejä, jotta niillä voitaisiin käydä kauppaa monenkeskisessä 
kauppapaikassa.

Tarkistus 580
Kay Swinburne
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Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) todennäköinen vaikutus 
kysynnän/tarjonnan eroihin ja 
likviditeetin takaamiseen. 

Or. en

Tarkistus 581
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) muut mahdolliset likviditeettiin 
vaikuttavat tekijät, jotka ovat ominaisia 
yksittäiselle johdannaislajille.

Or. en

Tarkistus 582
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) nykyisen kaupankäyntitoiminnan 
luonne ja vaikutus likviditeettiin, jos 
nykyistä kaupankäyntitoimintaa ei voitaisi 
jatkaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että EAMV kykenee ottamaan asianmukaisesti huomioon 
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sellaisten johdannaisten likviditeetin, joihin sovelletaan kaupankäyntivelvollisuutta. 
Esimerkiksi keskimääräisen likviditeetin arvioiminen merkitsisi, että johdannaiset olisivat 
puolet ajasta riittämättömän likvidejä, jotta niillä voitaisiin käydä kauppaa monenkeskisessä 
kauppapaikassa.

Tarkistus 583
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c c) kaupankäyntivelvollisuutta koskevan 
siisrtymäajan tarkoituksenmukaisuus 
tuotteittain tai 
markkinaosapuolityypeittäin.

Or. en

Tarkistus 584
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c c) muut tuotteen likviditeettiin 
vaikuttavat tekijät, jotka ovat ominaisia 
yksittäiselle johdannaislajille.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että EAMV kykenee ottamaan asianmukaisesti huomioon 
sellaisten johdannaisten likviditeetin, joihin sovelletaan kaupankäyntivelvollisuutta. 
Esimerkiksi keskimääräisen likviditeetin arvioiminen merkitsisi, että johdannaiset olisivat 
puolet ajasta riittämättömän likvidejä, jotta niillä voitaisiin käydä kauppaa monenkeskisessä 
kauppapaikassa.
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Tarkistus 585
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c d) todennäköinen vaikutus 
rahoitusalan ulkopuolisiin yksikköihin; 
kaupankäyntivelvollisuutta ei tulisi ottaa 
käyttöön, jos sillä olisi merkittäviä 
kielteisiä vaikutuksia rahoitusalan 
ulkopuolisten yksiköiden likviditeettiin tai 
kaupalliseen toimintaan. 

Or. en

Perustelu

Tämä on välttämätöntä tekstin mukauttamiseksi markkinarakenneasetukseen sisältyvään 
rahoitusalan ulkopuolisia yksiköitä koskevaan poikkeukseen ja muihin ongelmiin, joita 
rahoitusalan ulkopuolisilla yksiköillä voi olla, jos kaupankäyntivelvollisuutta sovellettaisiin 
tuotteeseen ja tämä johtaisi markkinatoiminnan menetyksiin ja käytännössä kyseisten 
yksiköiden sulkemiseen pois markkinoilta. 

Tarkistus 586
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen teknisten 
täytäntöönpanoluonnosten toimittamista 
komissiolle hyväksyttäviksi EAMV 
järjestää julkisen kuulemisen ja voi kuulla 
tarvittaessa kolmansien maiden 
toimivaltaisia viranomaisia.

Ennen teknisten sääntelystandardien 
luonnosten toimittamista komissiolle 
hyväksyttäviksi EAMV järjestää julkisen 
kuulemisen ja voi kuulla tarvittaessa 
kolmansien maiden toimivaltaisia 
viranomaisia.

Or. en
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Tarkistus 587
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen teknisten täytäntöönpanoluonnosten 
toimittamista komissiolle hyväksyttäviksi 
EAMV järjestää julkisen kuulemisen ja voi 
kuulla tarvittaessa kolmansien maiden 
toimivaltaisia viranomaisia.

Ennen teknisten täytäntöönpanoluonnosten 
toimittamista komissiolle hyväksyttäviksi 
EAMV järjestää julkisen kuulemisen ja voi 
kuulla tarvittaessa kolmansien maiden 
toimivaltaisia viranomaisia.
Sääntelystandardien luonnoksia 
laatiessaan EAMV määrittelee, onko 
johdannaislaji tai sen asianomainen 
alaryhmä riittävän likvidi vain tietyn koon 
alittavissa kaupoissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että EAMV kykenee ottamaan asianmukaisesti huomioon 
sellaisten johdannaisten likviditeetin, joihin sovelletaan kaupankäyntivelvollisuutta. 
Esimerkiksi keskimääräisen likviditeetin arvioiminen merkitsisi, että johdannaiset olisivat 
puolet ajasta riittämättömän likvidejä, jotta niillä voitaisiin käydä kauppaa monenkeskisessä 
kauppapaikassa.

Tarkistus 588
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. EAMV yksilöi ja ilmoittaa komissiolle 
omasta aloitteestaan 2 kohdassa 
vahvistettujen perusteiden mukaan ja 
järjestettyään julkisen kuulemisen 
johdannaislajit tai yksittäiset 
johdannaissopimukset, joihin olisi 
sovellettava velvollisuutta käydä kauppaa 
24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
kauppapaikoissa mutta joita koskevaa 

Poistetaan.
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toimilupaa mikään keskusvastapuoli ei 
ole vielä saanut asetuksen ----/----
(Euroopan markkinarakenneasetus) 10 
tai 11 artiklan mukaisesti taikka joita ei 
ole otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla ei käydä kauppaa 24 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetussa kauppapaikassa.
Komissio voi EAMV:n ilmoituksen 
jälkeen julkistaa ehdotusten laatimista 
koskevan pyynnön, joka koskee 
kaupankäyntiä kyseisillä johdannaisilla 
24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
kauppapaikoissa.

Or. en

Tarkistus 589
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. EAMV yksilöi ja ilmoittaa komissiolle 
omasta aloitteestaan 2 kohdassa 
vahvistettujen perusteiden mukaan ja 
järjestettyään julkisen kuulemisen 
johdannaislajit tai yksittäiset 
johdannaissopimukset, joihin olisi 
sovellettava velvollisuutta käydä kauppaa 
24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
kauppapaikoissa mutta joita koskevaa 
toimilupaa mikään keskusvastapuoli ei 
ole vielä saanut asetuksen ----/----
(Euroopan markkinarakenneasetus) 10 
tai 11 artiklan mukaisesti taikka joita ei 
ole otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla ei käydä kauppaa 24 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetussa kauppapaikassa.

Poistetaan.

Komissio voi EAMV:n ilmoituksen 
jälkeen julkistaa ehdotusten laatimista 
koskevan pyynnön, joka koskee 
kaupankäyntiä kyseisillä johdannaisilla 
24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
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kauppapaikoissa.

Or. en

Tarkistus 590
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV yksilöi ja ilmoittaa komissiolle 
omasta aloitteestaan 2 kohdassa 
vahvistettujen perusteiden mukaan ja 
järjestettyään julkisen kuulemisen 
johdannaislajit tai yksittäiset 
johdannaissopimukset, joihin olisi 
sovellettava velvollisuutta käydä kauppaa 
24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
kauppapaikoissa mutta joita koskevaa 
toimilupaa mikään keskusvastapuoli ei 
ole vielä saanut asetuksen ----/----
(Euroopan markkinarakenneasetus) 10 
tai 11 artiklan mukaisesti taikka joita ei 
ole otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla ei käydä kauppaa 24 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetussa kauppapaikassa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 591
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV yksilöi ja ilmoittaa komissiolle 
omasta aloitteestaan 2 kohdassa 
vahvistettujen perusteiden mukaan ja 
järjestettyään julkisen kuulemisen 
johdannaislajit tai yksittäiset 

EAMV yksilöi ja ilmoittaa komissiolle 
omasta aloitteestaan 2 kohdassa 
vahvistettujen perusteiden mukaan ja 
järjestettyään julkisen kuulemisen 
johdannaislajit tai yksittäiset 
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johdannaissopimukset, joihin olisi 
sovellettava velvollisuutta käydä kauppaa 
24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
kauppapaikoissa mutta joita koskevaa 
toimilupaa mikään keskusvastapuoli ei ole 
vielä saanut asetuksen ----/---- (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 10 tai 11 artiklan
mukaisesti taikka joita ei ole otettu 
kaupankäynnin kohteeksi tai joilla ei käydä 
kauppaa 24 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetussa kauppapaikassa.

johdannaissopimukset, joihin olisi 
sovellettava velvollisuutta käydä kauppaa 
24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
kauppapaikoissa mutta joita koskevaa 
toimilupaa mikään keskusvastapuoli ei ole 
vielä saanut asetuksen (EU) N:o----/----
(Euroopan markkinarakenneasetus) 14 tai 
15 artiklan mukaisesti taikka joita ei ole 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joilla ei 
käydä kauppaa 24 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetussa kauppapaikassa.

Or. en

Tarkistus 592
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi EAMV:n ilmoituksen 
jälkeen julkistaa ehdotusten laatimista 
koskevan pyynnön, joka koskee 
kaupankäyntiä kyseisillä johdannaisilla 
24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
kauppapaikoissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 593
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. EAMV toimittaa komissiolle 1 kohdan 
mukaisesti uusien teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
voimassa olevien teknisten 

Poistetaan.
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täytäntöönpanostandardien 
muuttamiseksi, keskeyttämiseksi tai 
kumoamiseksi aina, kun 2 kohdassa 
säädettyihin perusteisiin tehdään 
huomattava muutos. Ennen kyseisten 
luonnosten toimittamista EAMV voi 
tarvittaessa kuulla kolmansien maiden 
toimivaltaisia viranomaisia. Siirretään 
komissiolle valta tehdä nykyisten 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
muutokset, keskeytykset ja kumoamiset 
asetuksen (EY) N:o 1095/2010 15 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 594
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. EAMV toimittaa komissiolle 1 kohdan 
mukaisesti uusien teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
voimassa olevien teknisten 
täytäntöönpanostandardien 
muuttamiseksi, keskeyttämiseksi tai 
kumoamiseksi aina, kun 2 kohdassa 
säädettyihin perusteisiin tehdään 
huomattava muutos. Ennen kyseisten 
luonnosten toimittamista EAMV voi 
tarvittaessa kuulla kolmansien maiden 
toimivaltaisia viranomaisia. Siirretään 
komissiolle valta tehdä nykyisten 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
muutokset, keskeytykset ja kumoamiset 
asetuksen (EY) N:o 1095/2010 15 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 595
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 
artiklan mukaisesti hyväksyttävät tekniset 
sääntelystandardit, joissa täsmennetään 2 
kohdan b alakohdassa tarkoitetut 
perusteet. EAMV toimittaa kyseisten 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään --/--/--.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 596
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 
artiklan mukaisesti hyväksyttävät tekniset 
sääntelystandardit, joissa täsmennetään 2 
kohdan b alakohdassa tarkoitetut 
perusteet. EAMV toimittaa kyseisten 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään --/--/--.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 597
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 6
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Komission teksti Tarkistus

Syrjimätön pääsy rahoitusvälineiden 
selvitysjärjestelmiin

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 598
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

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. Thus Article 28 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

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

Tarkistus 599
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
28 artikla
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Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

During the various stages of the ongoing financial crisis, Europe’s market infrastructures 
have been a crucial stabilising factor, managing the financial consequences of the insolvency 
of major financial institutions without recourse to the finances or resources of other 
participants or government bodies. The proposed access provisions would undermine that 
vital role by fragmenting existing deep liquidity pools in which the portfolios of insolvent 
financial institutions can be closed out, and by introducing legal and regulatory uncertainty 
in the conduct of emergency action and crisis management by central counterparties and 
trading venues. This would significantly weaken Europe’s infrastructures. In contrast, their 
competitors in third countries would remain strong given that no other G20 jurisdiction is 
implementing equivalent requirements. As a result, the proposed provisions would de-
stabilise global competition instead of promoting it. It is at least worth launching a debate on 
this particular issue.

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

Tarkistus 600
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Zugang zu Handelsplätzen und CCP war nicht Teil der öffentlichen Konsultation. Die 
Zugangsregelungen sind ohne eine entsprechende öffentliche Konsultation in den 
Legislativvorschlag eingeführt worden.Der Vorschlag impliziert Interoperabilität zwischen 
systemisch wichtigen Marktinfrastrukturen und damit die Erhöhung von systemischen Risiken.
Der CCP Zugang zu Handelsströmen börsennotierter Derivate kann durch den Wettlauf um 
die niedrigsten Rechts- und Risikostandards zu einer Destabilisierung der Finanzmärkte 
führen. Damit wird die Kernfunktion von CCPs, erfolgreich Risiken zu managen, 
untergraben.Im Rahmen des EMIR-Gesetzgebungsprozesses wurden die Risiken einer 
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Derivate-Interoperabilität erkannt und entsprechend festgelegt, dass diese allenfalls nach 
einer umfassenden Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden kann.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 28 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

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

Tarkistus 601
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vastoin komission mielipidettä vapaa pääsy lisäisi ennen kaikkea järjestelmäriskiä listattujen 
johdannaisten alalla. Lainsäädäntöehdotus tukee keskinäisiä yhteyksiä ja edistää 
järjestelmäriskin kannalta tärkeiden markkinainfrastruktuurien kuten keskusvastapuolten 
pirstoutumista. Pirstoutuminen voi vaikuttaa kielteisesti valvontaan ja riskinhallintaan. 
Pörssissä kaupankäynnin kohteena olevia johdannaisia koskevaa avointa pääsyä koskevien 
säännösten tuloksena olisi likviditeetin pirstoutuminen säännellyillä markkinoilla.

Tarkistus 602
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 603
Burkhard Balz
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Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 8 artiklan 
soveltamista keskusvastapuolen on 
suostuttava rahoitusvälineiden
selvittämiseen ja selvitettävä 
rahoitusvälineitä syrjimättömästi ja 
avoimesti, myös suhteessa 
selvityspalvelujärjestelmään pääsyyn 
liittyviin vakuusvaatimuksiin ja siitä 
veloitettaviin maksuihin, riippumatta siitä, 
missä kauppapaikassa liiketoimi 
toteutetaan. Näin olisi varmistettava 
erityisesti se, että kauppapaikalla on oikeus 
syrjimättömään kohteluun siltä osin kuin 
on kyse siitä, kuinka sopimuksia, joilla 
käydään kauppaa sen järjestelmissä, 
kohdellaan vakuutusvaatimusten ja 
taloudelliselta kannalta vastaavien 
sopimusten nettoutuksen osalta sekä 
saman keskusvastapuolen selvittämien 
vastaavien sopimusten hintojen välisten 
korrelaatioiden osalta. Keskusvastapuoli 
voi vaatia, että kauppapaikka noudattaa 
keskusvastapuolen vahvistamia 
kohtuullisia toiminnallisia ja teknisiä 
vaatimuksia. Tätä vaatimusta ei sovelleta 
johdannaissopimuksiin, jotka kuuluvat jo 
pääsyä koskevien velvollisuuksien piiriin 
asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 8 artiklan 
mukaisesti.

1. Rajoittamatta asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 8 artiklan 
soveltamista keskusvastapuolen on 
suostuttava siirtokelpoisten arvopaperien 
ja rahamarkkinavälineiden selvittämiseen 
ja selvitettävä rahoitusvälineitä 
syrjimättömästi ja avoimesti, myös 
suhteessa selvityspalvelujärjestelmään 
pääsyyn liittyviin vakuusvaatimuksiin ja 
siitä veloitettaviin maksuihin, riippumatta 
siitä, missä kauppapaikassa liiketoimi 
toteutetaan. Näin olisi varmistettava 
erityisesti se, että kauppapaikalla on oikeus 
syrjimättömään kohteluun. 
Keskusvastapuoli voi vaatia, että 
kauppapaikka noudattaa keskusvastapuolen 
vahvistamia kohtuullisia toiminnallisia ja 
teknisiä vaatimuksia. Tätä vaatimusta ei 
sovelleta johdannaissopimuksiin, jotka 
kuuluvat jo pääsyä koskevien 
velvollisuuksien piiriin asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) 8 
artiklan mukaisesti. Kauppapaikalle 
myönnetään oikeus osallistua 
keskusvastapuolijärjestelmään tämän 
artiklan mukaisesti vain sillä ehdolla, että 
osallistuminen ei edellytä 
yhteentoimivuutta eikä vaaranna 
markkinoiden sujuvaa ja moitteetonta 
toimintaa tai vaikuta haitallisesti 
järjestelmäriskiin.

Or. en

Tarkistus 604
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 8 artiklan 
soveltamista keskusvastapuolen on 
suostuttava rahoitusvälineiden 
selvittämiseen ja selvitettävä 
rahoitusvälineitä syrjimättömästi ja 
avoimesti, myös suhteessa 
selvityspalvelujärjestelmään pääsyyn 
liittyviin vakuusvaatimuksiin ja siitä 
veloitettaviin maksuihin, riippumatta siitä, 
missä kauppapaikassa liiketoimi 
toteutetaan. Näin olisi varmistettava 
erityisesti se, että kauppapaikalla on oikeus 
syrjimättömään kohteluun siltä osin kuin 
on kyse siitä, kuinka sopimuksia, joilla 
käydään kauppaa sen järjestelmissä, 
kohdellaan vakuutusvaatimusten ja 
taloudelliselta kannalta vastaavien 
sopimusten nettoutuksen osalta sekä saman 
keskusvastapuolen selvittämien vastaavien 
sopimusten hintojen välisten 
korrelaatioiden osalta. Keskusvastapuoli 
voi vaatia, että kauppapaikka noudattaa 
keskusvastapuolen vahvistamia 
kohtuullisia toiminnallisia ja teknisiä 
vaatimuksia. Tätä vaatimusta ei sovelleta 
johdannaissopimuksiin, jotka kuuluvat jo 
pääsyä koskevien velvollisuuksien piiriin 
asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 8 artiklan 
mukaisesti.

1. Rajoittamatta asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 8 artiklan 
soveltamista keskusvastapuolen on 
suostuttava rahoitusvälineiden 
selvittämiseen ja selvitettävä 
rahoitusvälineitä syrjimättömästi ja 
avoimesti, myös suhteessa 
selvityspalvelujärjestelmään pääsyyn 
liittyviin vakuusvaatimuksiin ja siitä 
veloitettaviin maksuihin, riippumatta siitä, 
missä kauppapaikassa liiketoimi 
toteutetaan, lukuun ottamatta tapauksia, 
joissa pääsy uhkaisi selkeästi 
keskusvastapuolen sujuvaa ja 
moitteetonta toimintaa tai 
rahoitusmarkkinoiden toimintaa tavalla, 
joka aiheuttaa järjestelmäriskin. Näin 
olisi varmistettava erityisesti se, että 
kauppapaikalla on oikeus syrjimättömään 
kohteluun siltä osin kuin on kyse siitä, 
kuinka sopimuksia, joilla käydään kauppaa 
sen järjestelmissä, kohdellaan 
vakuutusvaatimusten ja taloudelliselta 
kannalta vastaavien sopimusten 
nettoutuksen osalta sekä saman 
keskusvastapuolen selvittämien vastaavien 
sopimusten hintojen välisten 
korrelaatioiden osalta. Keskusvastapuoli 
voi vaatia, että kauppapaikka noudattaa 
keskusvastapuolen vahvistamia 
kohtuullisia toiminnallisia ja teknisiä 
vaatimuksia, edellyttäen että 
keskusvastapuoli tarjoaa asianmukaiset 
kansainvälisesti hyväksytyt 
viestintämenettelyt ja -standardit. Tätä 
vaatimusta ei sovelleta 
johdannaissopimuksiin, jotka kuuluvat jo 
pääsyä koskevien velvollisuuksien piiriin 
asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 8 artiklan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 605
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 8 artiklan
soveltamista keskusvastapuolen on 
suostuttava rahoitusvälineiden 
selvittämiseen ja selvitettävä 
rahoitusvälineitä syrjimättömästi ja 
avoimesti, myös suhteessa 
selvityspalvelujärjestelmään pääsyyn 
liittyviin vakuusvaatimuksiin ja siitä 
veloitettaviin maksuihin, riippumatta siitä, 
missä kauppapaikassa liiketoimi 
toteutetaan. Näin olisi varmistettava 
erityisesti se, että kauppapaikalla on oikeus 
syrjimättömään kohteluun siltä osin kuin 
on kyse siitä, kuinka sopimuksia, joilla 
käydään kauppaa sen järjestelmissä, 
kohdellaan vakuutusvaatimusten ja 
taloudelliselta kannalta vastaavien 
sopimusten nettoutuksen osalta sekä saman 
keskusvastapuolen selvittämien vastaavien 
sopimusten hintojen välisten 
korrelaatioiden osalta. Keskusvastapuoli 
voi vaatia, että kauppapaikka noudattaa 
keskusvastapuolen vahvistamia 
kohtuullisia toiminnallisia ja teknisiä 
vaatimuksia. Tätä vaatimusta ei sovelleta 
johdannaissopimuksiin, jotka kuuluvat jo 
pääsyä koskevien velvollisuuksien piiriin 
asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 8 artiklan
mukaisesti.

1. Rajoittamatta asetuksen (EU) N:o .../... 
[Euroopan markkinarakenneasetus ]
7 artiklan soveltamista keskusvastapuolen 
on suostuttava rahoitusvälineiden 
selvittämiseen ja selvitettävä 
rahoitusvälineitä syrjimättömästi ja 
avoimesti, myös suhteessa 
selvityspalvelujärjestelmään pääsyyn 
liittyviin vakuusvaatimuksiin ja siitä 
veloitettaviin maksuihin, riippumatta siitä, 
missä kauppapaikassa liiketoimi 
toteutetaan. Näin olisi varmistettava 
erityisesti se, että kauppapaikalla on oikeus 
syrjimättömään kohteluun siltä osin kuin 
on kyse siitä, kuinka sopimuksia, joilla 
käydään kauppaa sen järjestelmissä, 
kohdellaan vakuutusvaatimusten ja 
taloudelliselta kannalta vastaavien 
sopimusten nettoutuksen osalta sekä saman 
keskusvastapuolen selvittämien vastaavien 
sopimusten hintojen välisten 
korrelaatioiden osalta. Keskusvastapuoli 
voi vaatia, että kauppapaikka noudattaa 
keskusvastapuolen vahvistamia 
kohtuullisia toiminnallisia ja teknisiä 
vaatimuksia. Tätä vaatimusta ei sovelleta 
johdannaissopimuksiin, jotka kuuluvat jo 
pääsyä koskevien velvollisuuksien piiriin 
asetuksen (EU) N:o .../... [Euroopan 
markkinarakenneasetus] 7 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 606
Olle Schmidt
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Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 8 artiklan 
soveltamista keskusvastapuolen on 
suostuttava rahoitusvälineiden 
selvittämiseen ja selvitettävä 
rahoitusvälineitä syrjimättömästi ja 
avoimesti, myös suhteessa 
selvityspalvelujärjestelmään pääsyyn 
liittyviin vakuusvaatimuksiin ja siitä 
veloitettaviin maksuihin, riippumatta siitä, 
missä kauppapaikassa liiketoimi 
toteutetaan. Näin olisi varmistettava 
erityisesti se, että kauppapaikalla on oikeus 
syrjimättömään kohteluun siltä osin kuin 
on kyse siitä, kuinka sopimuksia, joilla 
käydään kauppaa sen järjestelmissä, 
kohdellaan vakuutusvaatimusten ja 
taloudelliselta kannalta vastaavien 
sopimusten nettoutuksen osalta sekä saman 
keskusvastapuolen selvittämien vastaavien 
sopimusten hintojen välisten 
korrelaatioiden osalta. Keskusvastapuoli 
voi vaatia, että kauppapaikka noudattaa 
keskusvastapuolen vahvistamia 
kohtuullisia toiminnallisia ja teknisiä 
vaatimuksia. Tätä vaatimusta ei sovelleta 
johdannaissopimuksiin, jotka kuuluvat jo 
pääsyä koskevien velvollisuuksien piiriin 
asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 8 artiklan 
mukaisesti.

1. Rajoittamatta asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 8 artiklan 
soveltamista keskusvastapuolen on 
suostuttava rahoitusvälineiden 
selvittämiseen ja selvitettävä 
rahoitusvälineitä syrjimättömästi ja 
avoimesti, myös suhteessa 
selvityspalvelujärjestelmään pääsyyn 
liittyviin vakuusvaatimuksiin ja siitä 
veloitettaviin maksuihin, riippumatta siitä, 
missä kauppapaikassa liiketoimi 
toteutetaan. Näin olisi varmistettava 
erityisesti se, että kauppapaikalla on oikeus 
syrjimättömään kohteluun siltä osin kuin 
on kyse siitä, kuinka sopimuksia, joilla 
käydään kauppaa sen järjestelmissä, 
kohdellaan vakuutusvaatimusten ja 
taloudelliselta kannalta vastaavien 
sopimusten nettoutuksen osalta sekä saman 
keskusvastapuolen selvittämien vastaavien 
sopimusten hintojen välisten 
korrelaatioiden osalta. Keskusvastapuoli 
voi vaatia, että kauppapaikka noudattaa 
keskusvastapuolen vahvistamia 
kohtuullisia toiminnallisia ja teknisiä 
vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Tämä on kattava toimi, jota olisi sovellettava johdonmukaisesti kautta linjan.

Tarkistus 607
Burkhard Balz
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Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Keskusvastapuolen on annettava 
kauppapaikalle kolmen kuukauden 
kuluessa kirjallinen vastaus, jossa se joko 
myöntää pääsyn edellyttäen, että 
asianomainen toimivaltainen viranomainen 
ei ole evännyt pääsyä 4 kohdan mukaisesti, 
tai epää pääsyn. Keskusvastapuoli voi 
evätä pääsyä koskevan pyynnön vain 6 
kohdassa vahvistetuin edellytyksin. Jos 
keskusvastapuoli epää pääsyn, sen on 
esitettävä vastauksessaan kattavat 
perustelut päätökselleen ja ilmoitettava 
siitä kirjallisesti toimivaltaiselle 
viranomaiselleen. Keskusvastapuolen on 
mahdollistettava pääsy järjestelmään 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se 
on antanut myönteisen vastauksen pääsyä 
koskevaan pyyntöön.

3. Keskusvastapuolen on annettava 
kauppapaikalle kolmen kuukauden 
kuluessa kirjallinen vastaus, jossa se joko 
myöntää pääsyn edellyttäen, että 
asianomainen toimivaltainen viranomainen 
ei ole evännyt pääsyä 4 kohdan mukaisesti, 
tai epää pääsyn. Keskusvastapuoli voi 
evätä pääsyä koskevan pyynnön vain 6 
kohdassa vahvistetuin edellytyksin. Jos 
keskusvastapuoli epää pääsyn, sen on 
esitettävä vastauksessaan kattavat 
perustelut päätökselleen ja ilmoitettava 
siitä kirjallisesti toimivaltaiselle 
viranomaiselleen. Keskusvastapuolen on 
mahdollistettava pääsy järjestelmään 
kahdentoista kuukauden kuluessa siitä, 
kun se on antanut myönteisen vastauksen 
pääsyä koskevaan pyyntöön.

Pääsyä pyytävän kauppapaikan on 
maksettava kaikki mahdolliset 1–3 
kohdasta aiheutuvat lisäkustannukset, 
elleivät keskusvastapuoli ja pääsyä 
pyytävä kauppapaikka ole toisin sopineet.

Or. en

Tarkistus 608
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Keskusvastapuolen on annettava 
kauppapaikalle kolmen kuukauden 
kuluessa kirjallinen vastaus, jossa se joko 
myöntää pääsyn edellyttäen, että
asianomainen toimivaltainen viranomainen 
ei ole evännyt pääsyä 4 kohdan mukaisesti, 
tai epää pääsyn. Keskusvastapuoli voi 

3. Keskusvastapuolen on annettava 
kauppapaikalle kolmen kuukauden 
kuluessa kirjallinen vastaus, jossa se joko 
myöntää pääsyn edellyttäen, että 
asianomainen toimivaltainen viranomainen 
ei ole evännyt pääsyä 4 kohdan mukaisesti, 
tai epää pääsyn. Keskusvastapuoli voi 
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evätä pääsyä koskevan pyynnön vain 6 
kohdassa vahvistetuin edellytyksin. Jos 
keskusvastapuoli epää pääsyn, sen on 
esitettävä vastauksessaan kattavat 
perustelut päätökselleen ja ilmoitettava 
siitä kirjallisesti toimivaltaiselle 
viranomaiselleen. Keskusvastapuolen on 
mahdollistettava pääsy järjestelmään 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se 
on antanut myönteisen vastauksen pääsyä 
koskevaan pyyntöön.

evätä pääsyä koskevan pyynnön vain 
kattavan riskianalyysin perusteella ja
6 kohdassa vahvistetuin edellytyksin. Jos 
keskusvastapuoli epää pääsyn, sen on 
esitettävä vastauksessaan kattavat 
perustelut päätökselleen ja ilmoitettava 
siitä kirjallisesti toimivaltaiselle 
viranomaiselleen. Keskusvastapuolen on 
mahdollistettava pääsy järjestelmään 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se 
on antanut myönteisen vastauksen pääsyä 
koskevaan pyyntöön.

Or. en

Tarkistus 609
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos keskusvastapuoli epää 
kauppapaikan pääsyn 3 kohdan 
mukaisesti, sen on ilmoitettava siitä 
toimivaltaiselle viranomaiselleen, joka 
tarkistaa päätöksen varmistaakseen, että 
päätös on 1 ja 3 kohdan mukainen. Jos 
toimivaltainen viranomainen katsoo, että 
keskusvastapuoli ei ole toiminut 1 ja 
3 kohdan mukaisesti, sen on ilmoitettava 
keskusvastapuolelle, kauppapaikalle ja 
kauppapaikan toimivaltaiselle 
viranomaiselle päätöksestään ja 
kehotettava keskusvastapuolta 
mahdollistamaan pääsy järjestelmään 
kolmen kuukauden kuluessa.

Or. en

Tarkistus 610
Astrid Lulling
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Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Keskusvastapuolen toimivaltainen 
viranomainen voi evätä kauppapaikalta
pääsyn keskusvastapuolijärjestelmään
vain, jos pääsy uhkaisi markkinoiden 
sujuvaa tai moitteetonta toimintaa. Jos
toimivaltainen viranomainen epää pääsyn 
tällä perusteella, sen on julkistettava asiaa 
koskeva päätöksensä kahden kuukauden 
kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön 
vastaanotosta ja esitettävä 
keskusvastapuolelle ja kauppapaikalle 
yksityiskohtaiset perustelut, mukaan 
lukien näyttö, johon päätös perustuu.

4. Siirtokelpoisten arvopaperien ja 
rahamarkkinavälineiden osalta
kauppapaikan toimivaltainen 
viranomainen voi evätä pääsyn 
kauppapaikkaan vain, jos pääsy uhkaisi 
markkinoiden sujuvaa ja moitteetonta 
toimintaa. Muiden välineiden osalta 
kauppapaikan toimivaltainen 
viranomainen päättää pääsystä 
kauppapaikkaan seuraavien kriteerien 
perusteella:

i) likviditeetin pirstoutuminen
ii) operatiivinen riski ja monimutkaisuus
iii) kauppapaikkaan nykyisin pääsevien 
keskusvastapuolten lukumäärä
iv) mahdollinen vaikutus markkinoiden 
sujuvaan ja moitteettomaan toimintaan.
Kauppapaikan toimivaltaisen 
viranomaisen päätös on julkistettava 
kahden kuukauden kuluessa 
keskusvastapuolen esittämän pyynnön 
vastaan ottamisesta ja kohdemarkkinoita 
koskeva raportti on toimitettava 
kuukauden kuluessa pyynnöstä. 
Päätöksestä on ilmoitettava 
kauppapaikalle, keskusvastapuolelle ja 
EAMV:lle.

Or. en

Perustelu

Liian monien keskusvastapuolten pääsy kauppapaikkaan tekee järjestelmän toiminnasta 
monimutkaisempaa, ja likviditeetin pirstoutuminen voi lisätä riskitasoa yleisesti. Mitä 
useammalla keskusvastapuolella on pääsy kauppapaikkaan, sitä vähemmän mittakaavaetuja 
asiakkaat ja instituutiot voivat saavuttaa. Ehdotetut menettelyt auttavat valitsemaan 
tarkoituksenmukaisimmat yhteydet kullekin kauppapaikalle.
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Tarkistus 611
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. EAMV ratkaisee toimivaltaisten 
viranomaisten väliset mahdolliset 
erimielisyydet asetuksen (EU) 
N:o 1095/2010 19 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan pääsyä koskeva menettely markkinarakenneasetukseen antamalla 
EAMV:lle valtuudet toimia välittäjänä toimivaltaisten viranomaisten välisten erimielisyyksien 
ratkaisemiseksi. Asia on erityisen tärkeä, koska osa kriteereistä on subjektiivisia.

Tarkistus 612
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos kauppapaikka ja 
keskusvastapuoli sijaitsevat eri 
jäsenvaltioissa, keskusvastapuolen 
toimivaltaisen viranomaisen on kuultava 
kauppapaikan toimivaltaista viranomaista 
ennen kuin se päättää kauppapaikan 
pääsyn epäämisestä 3 a ja 4 kohdan 
mukaisesti ja esitettävä sille päätöksen 
kirjalliset yksityiskohtaiset perustelut. Jos 
kauppapaikan toimivaltainen 
viranomainen on eri mieltä 
keskusvastapuolen toimivaltaisen 
viranomaisen 3 a tai 4 kohdan mukaisesta 
päätöksestä, kumpikin toimivaltainen 
viranomainen voi siirtää asian käsittelyn 
EAMV:lle, joka voi toimia sille asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 19 artiklan nojalla 
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annettujen valtuuksien mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 613
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

6. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa
määritellään

Or. en

Tarkistus 614
Sławomir Witold Nitras

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

6. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä EAMV:ta kuultuaan 41 
artiklan mukaisesti toimenpiteitä, joissa 
täsmennetään seuraavat:

Or. pl

Tarkistus 615
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) edellytykset, joiden täyttyessä
keskusvastapuoli voi evätä pääsyn, 
mukaan lukien edellytykset, jotka 
perustuvat liiketoimien määrään, 
käyttäjien lukumäärään ja tyyppiin tai 
muihin seikkoihin, jotka luovat 
kohtuuttomia riskejä;

(a) edellytykset, joiden täyttyessä 
keskusvastapuoli voi evätä pääsyn vain, jos 
pääsy uhkaisi markkinoiden sujuvaa ja 
moitteetonta toimintaa tai vaikuttaisi 
haitallisesti järjestelmäriskiin;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan pääsyä koskeva menettely markkinarakenneasetukseen.

Tarkistus 616
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edellytykset, joiden täyttyessä 
keskusvastapuoli voi evätä pääsyn, mukaan 
lukien edellytykset, jotka perustuvat 
liiketoimien määrään, käyttäjien 
lukumäärään ja tyyppiin tai muihin 
seikkoihin, jotka luovat kohtuuttomia 
riskejä;

(a) edellytykset, joiden täyttyessä 
keskusvastapuoli voi evätä pääsyn 
siirtokelpoisten arvopaperien ja 
rahamarkkinavälineiden osalta, mukaan 
lukien edellytykset, jotka perustuvat 
liiketoimien määrään, käyttäjien 
lukumäärään ja tyyppiin tai muihin 
seikkoihin, jotka luovat kohtuuttomia 
riskejä;

Or. en

Tarkistus 617
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) edellytykset, joiden täyttyessä 
keskusvastapuoli voi evätä pääsyn, mukaan 
lukien edellytykset, jotka perustuvat 
liiketoimien määrään, käyttäjien 
lukumäärään ja tyyppiin tai muihin 
seikkoihin, jotka luovat kohtuuttomia 
riskejä;

(a) edellytykset, joiden täyttyessä 
keskusvastapuoli voi evätä pääsyn ja 
joiden on oltava avoimia, objektiivisia, 
oikeasuhteisia ja syrjimättömiä ja 
perustuttava siihen, uhkaisiko 
keskusvastapuolijärjestelmään pääsy 
selkeästi ja merkittävästi markkinoiden 
sujuvaa ja moitteetonta toimintaa tai 
rahoitusmarkkinoiden toimintaa tavalla, 
joka aiheuttaa järjestelmäriskin;

Or. en

Tarkistus 618
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edellytykset, joiden täyttyessä pääsy 
myönnetään, mukaan lukien 
rahoitusvälineistä niiden kehitysvaiheessa 
toimitettujen tietojen luottamuksellisuus, 
sekä selvitysmaksujen, vakuusvaatimusten 
ja vakuusmarginaalin laskemista koskevien 
toiminnallisten vaatimusten 
syrjimättömyys ja avoimuus.

(b) edellytykset, joiden täyttyessä pääsy 
myönnetään, mukaan lukien 
siirtokelpoisista arvopapereista ja 
rahamarkkinavälineistä niiden 
kehitysvaiheessa toimitettujen tietojen 
luottamuksellisuus, sekä selvitysmaksujen, 
vakuusvaatimusten ja vakuusmarginaalin 
laskemista koskevien toiminnallisten 
vaatimusten syrjimättömyys ja avoimuus.

Or. en

Tarkistus 619
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta – 1 alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa sääntelystandardien 
luonnokset komissiolle viimeistään [xx] 
kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Tarkistus 620
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
28 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a artikla
Säännellyillä markkinoilla, 

monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä ja 

organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä kaupan 

kohteena olevia osakkeita ja 
joukkovelkakirjoja koskeva 

selvitysvelvollisuus
Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitäjän on 
varmistettava, että keskusvastapuoli 
selvittää kaikki osakkeilla ja 
joukkovelkakirjoilla säännellyillä 
markkinoilla, monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä ja 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä toteutetut 
liiketoimet, jos keskusvastapuoli suostuu 
tekemään kyseistä rahoitusvälinettä 
koskevan selvityksen. 

Or. en
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