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Tarkistus 621
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Leonardo Domenici, Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
29 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 29 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

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

Tarkistus 622
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

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 
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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 623
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
29 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 
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 624
Ildikó Gáll-Pelcz
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Ehdotus asetukseksi
29 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 
järjestelmän kannalta merkittävien markkinainfrastruktuurien pirstoutumista. Pirstoutuminen 
voi vaikuttaa kielteisesti valvontaan ja riskinhallintaan. Pörssilistattujen johdannaisten 
pääsyä koskevat säännökset pirstovat nämä markkinat ja vaarantavat 
hinnanmuodostusmekanismin kestävyyden.

Tarkistus 625
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 626
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 8 a artiklan 
soveltamista kauppapaikan on annettava 
kauppatietoja syrjimättömästi ja avoimesti, 
mukaan lukien pääsystä veloitettavat 

1. Rajoittamatta asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 8 a artiklan 
soveltamista kauppapaikan on annettava 
kaupan jälkeisiä tietoja syrjimättömästi ja 
avoimesti, mukaan lukien pääsystä 
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maksut, minkä tahansa sellaisen 
keskusvastapuolen pyynnöstä, joka on 
hyväksytty tai tunnustettu asetuksella [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) ja joka 
on halukas selvittämään kyseisessä 
kauppapaikassa toteutettuja
finanssiliiketoimia. Tätä vaatimusta ei 
sovelleta johdannaissopimuksiin, jotka 
kuuluvat jo pääsyä koskevien 
velvollisuuksien piiriin asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) 8 a 
artiklan mukaisesti.

veloitettavat maksut, minkä tahansa 
sellaisen keskusvastapuolen pyynnöstä, 
joka on hyväksytty tai tunnustettu 
asetuksella [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) ja joka on halukas 
selvittämään finanssiliiketoimia, jos
finanssimarkkinoiden sujuva ja 
moitteeton toiminta on vaarassa. Tätä 
vaatimusta ei sovelleta 
johdannaissopimuksiin, jotka kuuluvat jo 
pääsyä koskevien velvollisuuksien piiriin 
asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 8 a artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 627
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 8 a artiklan 
soveltamista kauppapaikan on annettava 
kauppatietoja syrjimättömästi ja avoimesti, 
mukaan lukien pääsystä veloitettavat 
maksut, minkä tahansa sellaisen 
keskusvastapuolen pyynnöstä, joka on 
hyväksytty tai tunnustettu asetuksella [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) ja joka 
on halukas selvittämään kyseisessä 
kauppapaikassa toteutettuja 
finanssiliiketoimia. Tätä vaatimusta ei 
sovelleta johdannaissopimuksiin, jotka 
kuuluvat jo pääsyä koskevien 
velvollisuuksien piiriin asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) 8 a 
artiklan mukaisesti.

1. Rajoittamatta asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 8 a artiklan 
soveltamista kauppapaikan on annettava 
kauppatietoja syrjimättömästi, 
objektiivisesti ja avoimesti, mukaan lukien 
pääsystä veloitettavat maksut, minkä 
tahansa sellaisen keskusvastapuolen 
pyynnöstä, joka on hyväksytty tai 
tunnustettu asetuksella [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) ja joka on halukas 
selvittämään kyseisessä kauppapaikassa 
toteutettuja finanssiliiketoimia, ellei 
tällainen pääsy selkeästi ja merkittävästi 
uhkaa kauppapaikan sujuvaa ja 
moitteetonta toimintaa tai 
finanssimarkkinoiden toimintaa siten, että 
se aiheuttaa järjestelmäriskin. Tätä 
vaatimusta ei sovelleta 
johdannaissopimuksiin, jotka kuuluvat jo 
pääsyä koskevien velvollisuuksien piiriin 
asetuksen [ ] (Euroopan 
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markkinarakenneasetus) 8 a artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 628
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 8 a artiklan
soveltamista kauppapaikan on annettava 
kauppatietoja syrjimättömästi ja avoimesti, 
mukaan lukien pääsystä veloitettavat 
maksut, minkä tahansa sellaisen 
keskusvastapuolen pyynnöstä, joka on 
hyväksytty tai tunnustettu asetuksella [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) ja joka 
on halukas selvittämään kyseisessä 
kauppapaikassa toteutettuja 
finanssiliiketoimia. Tätä vaatimusta ei 
sovelleta johdannaissopimuksiin, jotka 
kuuluvat jo pääsyä koskevien 
velvollisuuksien piiriin asetuksen [ ]
(Euroopan markkinarakenneasetus) 8 a 
artiklan mukaisesti.

1. Rajoittamatta asetuksen (EU) N:o .../...
(Euroopan markkinarakenneasetus) 
8 artiklan soveltamista kauppapaikan on 
annettava kauppatietoja syrjimättömästi ja 
avoimesti, mukaan lukien pääsystä 
veloitettavat maksut, minkä tahansa 
sellaisen keskusvastapuolen pyynnöstä, 
joka on hyväksytty tai tunnustettu 
asetuksella [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) ja joka on halukas 
selvittämään kyseisessä kauppapaikassa 
toteutettuja finanssiliiketoimia. Tätä 
vaatimusta ei sovelleta 
johdannaissopimuksiin, jotka kuuluvat jo 
pääsyä koskevien velvollisuuksien piiriin 
asetuksen (EU) N:o .../... (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 8 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 629
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Keskusvastapuoli, jolla on jo 
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määräävä markkinaosuus 
selvitystoiminnassa Euroopassa tai 
kolmannessa maassa, ei voi käyttää 
29 artiklan 1 kohdassa määriteltyä 
oikeutta päästä kauppapaikkaan 
vahvistaakseen asemaansa.

Or. en

Perustelu

Määräävässä asemassa olevat toimijat voivat käyttää pääsyoikeuksia väärin vahvistaakseen 
asemaansa ja poistaakseen siten kilpailun. Erityisesti johdannaisten kohdalla tarvitaan 
säännöstä, jolla kumotaan tämä kielteinen vaikutus, sillä määräävässä asemassa olevat 
selvitysyhteisöt voivat käyttää suurta vaikutusvaltaansa ja lukkiutumisvaikutuksia 
kaupankäynnin kohteena oleviin tuotteisiin uusissa tai pienissä kauppapaikoissa. Kilpailu ei 
ole mahdollista selvitystoiminnassa, jos tällaista säännöstä ei ole.

Tarkistus 630
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 29 artiklan 1 kohdassa 
määriteltyä pääsyä johdannaissopimusten 
kauppatietoihin, jota ei sovelleta 
asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) piirissä oleviin 
OTC-johdannaisiin, edellytetään 
ainoastaan kauppapaikoilta, joiden osuus 
koko Euroopan johdannaiskaupasta on 
yli 10 prosenttia.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että organisoiduissa kauppapaikoissa johdannaisilla käytävässä kaupassa 
selvitysyhteisöä ja kauppapaikkaa koskeva valinta annetaan markkinaosapuolille. Jotta 
kilpailu ja innovointi olisi mahdollista, pääsyä koskevia säännöksiä olisi sovellettava 
ainoastaan sellaisiin toimijoihin, joiden kaupankäyntitoiminta on jo vakaata. Kauppatietojen 
toimittamista ei pitäisi edellyttää varsinkaan uusilta tulokkailta ennen kuin ne saavuttavat 
tietyn markkinaosuuden.
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Tarkistus 631
Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Muiden johdannaisten kuin 
OTC-johdannaisten osalta 29 artiklan 
1 kohdassa määriteltyä pääsyä
kauppatietoihin sovelletaan ainoastaan 
kauppapaikkoihin, joiden osuus koko 
Euroopan johdannaiskaupasta on yli 
10 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 632
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kauppapaikan on annettava 
keskusvastapuolelle 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. Kauppapaikka voi evätä
pääsyn vain 6 kohdassa vahvistetuin 
edellytyksin. Jos kauppapaikka epää 
pääsyn, sen on esitettävä 
keskusvastapuolelle antamassaan 
vastauksessa kattavat perustelut 
päätökselleen ja ilmoitettava siitä 
kirjallisesti toimivaltaiselle 
viranomaiselleen. Kauppapaikan on 
mahdollistettava pääsy järjestelmään 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se 
on antanut myönteisen vastauksen pääsyä 

3. Kauppapaikan on annettava 
keskusvastapuolelle 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. Kauppapaikka voi evätä 
pääsyn vain kattavan riskianalyysin 
perusteella ja 6 kohdassa vahvistetuin 
edellytyksin. Jos kauppapaikka epää 
pääsyn, sen on esitettävä 
keskusvastapuolelle antamassaan 
vastauksessa kattavat perustelut 
päätökselleen ja ilmoitettava siitä 
kirjallisesti toimivaltaiselle 
viranomaiselleen. Kauppapaikan on 
mahdollistettava pääsy järjestelmään 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se 
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koskevaan pyyntöön. on antanut myönteisen vastauksen pääsyä 
koskevaan pyyntöön.

Or. en

Tarkistus 633
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kauppapaikan on annettava 
keskusvastapuolelle 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. Kauppapaikka voi evätä 
pääsyn vain 6 kohdassa vahvistetuin 
edellytyksin. Jos kauppapaikka epää 
pääsyn, sen on esitettävä 
keskusvastapuolelle antamassaan 
vastauksessa kattavat perustelut 
päätökselleen ja ilmoitettava siitä 
kirjallisesti toimivaltaiselle 
viranomaiselleen. Kauppapaikan on 
mahdollistettava pääsy järjestelmään 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se 
on antanut myönteisen vastauksen pääsyä 
koskevaan pyyntöön.

3. Kauppapaikan on annettava 
keskusvastapuolelle 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. Kauppapaikka voi evätä 
pääsyn vain 4 ja 6 kohdassa vahvistetuin 
edellytyksin. Jos kauppapaikka epää 
pääsyn, sen on esitettävä 
keskusvastapuolelle antamassaan 
vastauksessa kattavat perustelut 
päätökselleen ja ilmoitettava siitä 
kirjallisesti toimivaltaiselle 
viranomaiselleen. Kauppapaikan on 
mahdollistettava pääsy järjestelmään 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se 
on antanut myönteisen vastauksen pääsyä 
koskevaan pyyntöön.

Or. en

Tarkistus 634
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos kauppapaikka epää 
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keskusvastapuolen 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 
kauppapaikka ei ole toiminut 1 ja 
3 kohdan mukaisesti, sen on ilmoitettava 
kauppapaikalle, keskusvastapuolelle ja 
keskusvastapuolen toimivaltaiselle 
viranomaiselle päätöksestään ja 
kehotettava kauppapaikkaa 
mahdollistamaan pääsy järjestelmään 
kolmen kuukauden kuluessa.

Or. en

Tarkistus 635
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Kauppapaikan toimivaltainen 
viranomainen voi evätä 
keskusvastapuolelta pääsyn 
kauppapaikkaan 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 kauppapaikalle ja 
keskusvastapuolelle yksityiskohtaiset 
perustelut, mukaan lukien näyttö, johon 
päätös perustuu. OTC-johdannaisten 
osalta keskusvastapuolen pääsy 
kauppapaikkaan myönnetään asetuksen 
[ ] (Euroopan markkinarakenneasetus) 
säännösten mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

On käytävä ilmi, että erityispiirteidensä vuoksi OTC-johdannaisia käsitellään erikseen 
Euroopan markkinarakenneasetuksen tekstissä. Muut rahoitustuotteet – etenkin johdannaiset, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla – olisi sisällytettävä 
rahoitusmarkkina-asetuksen pääsyoikeutta koskevien säännösten soveltamisalaan.

Tarkistus 636
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Kauppapaikan toimivaltainen 
viranomainen voi evätä 
keskusvastapuolelta pääsyn 
kauppapaikkaan vain, jos pääsy uhkaisi 
selvästi ja merkittävästi kauppapaikan 
sujuvaa ja moitteetonta toimintaa tai 
finanssimarkkinoiden toimintaa siten, että 
se aiheuttaa järjestelmäriskin tai jonkun 
muun komission jäljempänä 6 kohdassa 
vahvistaman tilanteen. Tällaisen 
päätöksen on perustuttava kattavaan 
riskianalyysiin ja siinä on otettava 
huomioon, että Euroopan 
markkinarakenneasetus ei estä osapuolia 
sopimasta yhteentoimivuudesta 
kahdenvälisesti niin osakkeiden, 
johdannaisten kuin muiden välineiden 
osalta. Jos toimivaltainen viranomainen 
epää pääsyn, sen on julkistettava asiaa 
koskeva päätöksensä kahden kuukauden 
kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön 
vastaanotosta ja esitettävä kauppapaikalle 
ja keskusvastapuolelle yksityiskohtaiset 
perustelut, mukaan lukien näyttö, johon 
päätös perustuu.

Or. en
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Tarkistus 637
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Kauppapaikan toimivaltainen 
viranomainen voi evätä 
keskusvastapuolelta pääsyn 
kauppapaikkaan vain, jos pääsy uhkaisi 
markkinoiden sujuvaa tai moitteetonta 
toimintaa tai jos pääsy vahvistaisi sellaisen 
keskusvastapuolen asemaa, jolla on jo 
merkittävä markkinaosuus 
selvitystoiminnassa Euroopassa. 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.
OTC-johdannaisten osalta 
keskusvastapuolen oikeus päästä 
kauppapaikkaan on määriteltävä 
asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) säännösten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että organisoiduissa kauppapaikoissa rahoitusvälineillä ja etenkin johdannaisilla 
käytävässä kaupassa selvitysyhteisöä ja kauppapaikkaa koskeva valinta annetaan 
markkinaosapuolille. Jotta kilpailu ja innovointi olisi mahdollista, pääsyä koskevia 
säännöksiä ei pitäisi kuitenkaan käyttää merkittävän markkinaosuuden vahvistamiseen ja 
määräävässä asemassa olevien toimijoiden aseman vahvistamiseen.

Tarkistus 638
Markus Ferber
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Muiden rahoitusvälineiden kuin 
johdannaisten osalta kauppapaikan 
toimivaltainen viranomainen voi evätä 
keskusvastapuolelta pääsyn 
kauppapaikkaan vain, jos pääsy uhkaisi 
markkinoiden sujuvaa tai moitteetonta 
toimintaa. Johdannaisten osalta 
keskusvastapuolelle myönnetään pääsy 
kauppapaikkaan vain sillä ehdolla, että 
osallistuminen ei edellytä 
yhteentoimivuutta eikä aiheuta uhkaa 
markkinoiden sujuvalle ja moitteettomalle 
toiminnalle etenkään likviditeetin 
pirstoutumisen takia ja että 
kauppapaikalla on käytettävissään 
asiaankuuluvat mekanismit tällaisen 
pirstoutumisen estämiseksi.
Jos toimivaltainen viranomainen epää 
pääsyn tällä perusteella, sen on 
julkistettava asiaa koskeva päätöksensä 
kahden kuukauden kuluessa 2 kohdassa 
tarkoitetun pyynnön vastaanotosta ja 
esitettävä kauppapaikalle ja 
keskusvastapuolelle yksityiskohtaiset 
perustelut, mukaan lukien näyttö, johon 
päätös perustuu.

Or. en

Tarkistus 639
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kauppapaikan toimivaltainen 
viranomainen voi evätä 
keskusvastapuolelta pääsyn 
kauppapaikkaan vain, jos pääsy uhkaisi 

4. Muiden rahoitusvälineiden kuin 
OTC-johdannaisten osalta kauppapaikan 
toimivaltainen viranomainen voi evätä 
keskusvastapuolelta pääsyn 
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markkinoiden sujuvaa tai moitteetonta 
toimintaa. Jos toimivaltainen viranomainen 
epää pääsyn tällä perusteella, sen on 
julkistettava asiaa koskeva pääötöksensä 
kahden kuukauden kuluessa 2 kohdassa 
tarkoitetun pyynnön vastaanotosta ja 
esitettävä kauppapaikalle ja 
keskusvastapuolelle yksityiskohtaiset 
perustelut, mukaan lukien näyttö, johon 
päätös perustuu.

kauppapaikkaan 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 kauppapaikalle ja 
keskusvastapuolelle yksityiskohtaiset 
perustelut, mukaan lukien näyttö, johon 
päätös perustuu. OTC-johdannaisten 
osalta keskusvastapuolen pääsy 
kauppapaikkaan myönnetään asetuksen 
[ ] (Euroopan markkinarakenneasetus) 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 640
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kauppapaikan toimivaltainen 
viranomainen voi evätä 
keskusvastapuolelta pääsyn 
kauppapaikkaan 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 kauppapaikalle ja 
keskusvastapuolelle 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 pääsevien 
keskusvastapuolten nykyinen määrä
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iv) mahdollinen vaikutus markkinoiden 
sujuvaan ja moitteettomaan toimintaan.

Kauppapaikan toimivaltaisen 
viranomaisen päätös on julkistettava 
kahden kuukauden kuluessa 
keskusvastapuolen esittämän pyynnön 
vastaanotosta ja kohdemarkkinoita 
koskeva raportti on toimitettava 
kuukauden kuluessa pyynnöstä.
Päätöksestä on ilmoitettava 
kauppapaikalle, keskusvastapuolelle ja 
EAMV:lle.

Or. en

Perustelu

Liian monen keskusvastapuolen pääsy kauppapaikkaan lisää järjestelmän operatiivista 
monimutkaisuutta, ja likviditeetin pirstoutuminen voi lisätä yleistä riskitasoa. Lisäksi mitä 
enemmän keskusvastapuolia osallistuu kauppapaikkaan, sitä vähemmän mittakaavaedut ovat 
asiakkaiden ja elinten saavutettavissa. Ehdotetut menettelyt auttavat valitsemaan tärkeimmät 
yhteydet kutakin kauppapaikkaa varten.

Tarkistus 641
Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Kauppapaikan toimivaltainen 
viranomainen voi evätä 
keskusvastapuolelta pääsyn 
kauppapaikkaan 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 kauppapaikalle ja 
keskusvastapuolelle yksityiskohtaiset 
perustelut, mukaan lukien näyttö, johon 
päätös perustuu. Muiden 
johdannaisinstrumenttien kuin 
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OTC-johdannaisten osalta 
keskusvastapuolen pääsy kauppapaikkaan 
myönnetään vain, jos toimivaltaiset 
viranomaiset ovat varmoja siitä, että 
yhteentoimivuusjärjestelyt eivät vaaranna 
selvitysprosessien vakautta ja kestävyyttä.
OTC-johdannaisten osalta 
keskusvastapuolen pääsy kauppapaikkaan 
myönnetään asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) säännösten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 642
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
29 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

Tarkistuksen tavoitteena on yhtenäistää pääsyä koskeva menettely Euroopan 
markkinarakenneasetuksen kanssa antamalla EAMV:lle valtuudet tehdä sitova ratkaisupäätös 
toimivaltaisten viranomaisten välisissä erimielisyyksissä. Asia on erityisen tärkeä, koska osa 
kriteereistä on subjektiivisia.

Tarkistus 643
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 644
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kolmanteen maahan sijoittautunut 
keskusvastapuoli voi pyytää pääsyä 
unionissa sijaitsevaan kauppapaikkaan 
edellyttäen, että kyseinen keskusvastapuoli 
tunnustetaan asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 23 artiklan
mukaisesti ja kyseisen kolmannen maan 
lainsäädännössä säädetään sellaisen 
keskusvastapuolen tosiasiallisesta 
vastaavasta tunnustamisesta, jolla on 
asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) mukainen lupa 
pyytää pääsyä kyseiseen kolmanteen 

5. Kolmanteen maahan sijoittautunut 
keskusvastapuoli voi pyytää pääsyä 
unionissa sijaitsevaan kauppapaikkaan 
edellyttäen, että kyseinen keskusvastapuoli 
tunnustetaan asetuksen (EU) N:o .../...
(Euroopan markkinarakenneasetus) 
25 artiklan mukaisesti ja kyseisen 
kolmannen maan lainsäädännössä 
säädetään sellaisen keskusvastapuolen 
tosiasiallisesta vastaavasta tunnustamisesta, 
jolla on asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) mukainen lupa 
pyytää pääsyä kyseiseen kolmanteen 
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maahan sijoittautuneisiin 
kauppapaikkoihin.

maahan sijoittautuneisiin 
kauppapaikkoihin.

Or. en

Tarkistus 645
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

6. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti muille 
välineille kuin OTC-johdannaisille 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään 
seuraavat:

Or. en

Perustelu

On käytävä ilmi, että erityispiirteidensä vuoksi OTC-johdannaisia käsitellään erikseen 
Euroopan markkinarakenneasetuksen tekstissä. Muut rahoitustuotteet – etenkin johdannaiset, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla – olisi sisällytettävä 
rahoitusmarkkina-asetuksen pääsyoikeutta koskevien säännösten soveltamisalaan. Olisi 
selvennettävä, mikä muodostaa määräävän aseman tyhjiöön, jotta varmistetaan, että asiaa 
sovelletaan aiempaa nopeammin ja yhtenäisemmin Euroopassa.

Tarkistus 646
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 647
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on yhtenäistää pääsyä koskeva menettely Euroopan 
markkinarakenneasetuksen kanssa antamalla EAMV:lle valtuudet tehdä sitova ratkaisupäätös 
toimivaltaisten viranomaisten välisissä erimielisyyksissä. Asia on erityisen tärkeä, koska osa 
kriteereistä on subjektiivisia.

Tarkistus 648
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) edellytykset, joiden täyttyessä 
kauppapaikka voi evätä pääsyn, joiden on 
oltava avoimia, objektiivisia, 
oikeasuhteisia ja syrjimättömiä ja joihin 
on sisällyttävä edellytykset, jotka 
perustuvat liiketoimien määrään, käyttäjien 
lukumäärään tai muihin seikkoihin, jotka 
luovat kohtuuttomia riskejä, markkinoiden 
sujuvaan ja moitteettomaan toimintaan 
liittyvät seikat mukaan luettuina;
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Or. en

Tarkistus 649
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) edellytykset, joiden täyttyessä 
kauppapaikka voi evätä pääsyn ja joihin 
on sisällyttävä edellytykset, jotka 
perustuvat liiketoimien määrään, käyttäjien 
lukumäärään tai muihin seikkoihin, jotka 
luovat kohtuuttomia riskejä;

Or. en

Tarkistus 650
Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) edellytykset, joiden täyttyessä 
kauppapaikka voi evätä pääsyn muiden 
välineiden kuin OTC-johdannaisten 
osalta, mukaan lukien edellytykset, jotka 
perustuvat liiketoimien määrään, käyttäjien 
lukumäärään tai muihin seikkoihin, jotka 
luovat kohtuuttomia riskejä;

Or. en

Tarkistus 651
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) edellytykset, joiden täyttyessä pääsy 
myönnetään, mukaan lukien 
rahoitusvälineistä niiden kehitysvaiheessa 
toimitettujen tietojen luottamuksellisuus 
sekä pääsystä veloitettavien maksujen 
syrjimättömyys ja avoimuus

(b) edellytykset, joiden täyttyessä pääsy 
myönnetään, mukaan lukien asiakkaiden 
kysyntää ja turvallisuutta koskevat 
kriteerit, asiaankuuluvat mekanismit 
likviditeetin pirstoutumisen hallintaan, 
yhteentoimivuusjärjestelyjen tarpeen 
kartoittaminen, rahoitusvälineistä niiden 
kehitysvaiheessa toimitettujen tietojen 
luottamuksellisuus sekä pääsystä 
veloitettavien maksujen syrjimättömyys ja 
avoimuus

Or. en

Perustelu

Pääsyä koskevissa edellytyksissä on täsmennettävä, jos tarvitaan yhteentoimivuusjärjestelyjä 
tai jos on likviditeetin pirstoutumista ja mekanismit ovat käytössä.

Tarkistus 652
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) mitä tarkoittaa määräävä 
markkinaosuus selvitystoiminnassa 
Euroopassa tai kolmannessa maassa 
29 artiklan 1 a kohdan yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Perustelu: On käytävä ilmi, että erityispiirteidensä vuoksi OTC-johdannaisia käsitellään 
erikseen Euroopan markkinarakenneasetuksen tekstissä. Muut rahoitustuotteet – etenkin 
johdannaiset, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla – olisi 
sisällytettävä rahoitusmarkkina-asetuksen pääsyoikeutta koskevien säännösten 
soveltamisalaan. Olisi selvennettävä, mikä muodostaa määräävän aseman tyhjiöön, jotta 
varmistetaan, että asiaa sovelletaan aiempaa nopeammin ja yhtenäisemmin Euroopassa.
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Tarkistus 653
Sharon Bowles, Olle Schmidt

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 654
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) mitä tarkoittaa markkinoiden 
sujuvaan tai moitteettomaan toimintaan 
kohdistuva uhka, jonka perusteella 
toimivaltainen viranomainen voi 
perustellusti evätä pääsyn 29 artiklan 
4 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, mikä muodostaa uhkan markkinoiden sujuvalle tai moitteettomalle 
toiminnalle ja mikä muodostaa merkittävän markkinaosuuden Euroopan selvitystoiminnassa.

Tarkistus 655
Gunnar Hökmark

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

(b b) mitä tarkoittaa merkittävä
markkinaosuus Euroopan 
selvitystoiminnassa 29 artiklan 4 kohdan 
yhteydessä.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, mikä muodostaa uhkan markkinoiden sujuvalle tai moitteettomalle 
toiminnalle ja mikä muodostaa merkittävän markkinaosuuden Euroopan selvitystoiminnassa.

Tarkistus 656
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa 
määritellään likviditeetin pirstoutumisen 
käsite sellaisten johdannaisten osalta, 
jotka eivät kuulu pääsyä koskevien 
velvollisuuksien piiriin asetuksen (EU) 
N:o .../... (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 8 artiklan 
mukaisesti. Näiden teknisten 
sääntelystandardien luonnosten on 
mahdollisuuksien mukaan heijastettava 
komission asetuksen (EU) N:o .../...
[Euroopan markkinarakenneasetus] 
8 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
hyväksymiä teknisiä sääntelystandardeja.
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 
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mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 657
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

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

Tarkistus 658
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en



PE489.478v01-00 26/128 AM\901887FI.doc

FI

Perustelu

EU:ssa saadussa ennakkotapauksessa tunnustetaan ja luodaan immateriaalioikeuksien 
käyttöönottoa ja lisensointia koskeva tasapuolinen kehys sellaisia elimiä varten, jotka ovat 
kehittäneet vertailuarvoja. Säännökset eivät ole yhdenmukaisia ennakkotapauksen kanssa ja 
ne jarruttavat voimakkaasti innovointia ja sijoittamista jatkossa. Tämän vuoksi ne olisi 
poistettava. Asiasta olisi ainakin syytä käynnistää keskustelu.

Tarkistus 659
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Das Wettbewerbsrecht kennt die wettbewerbsfördernde und wohlfahrtsteigernde Wirkung des 
Schutzes geistiger Eigentumsrechte. Indizes enthalten eine Reihe von Rechten an geistigem 
Eigentum. Es gibt einen starken Wettbewerb zwischen den Indexanbietern (Russell, Dow 
Jones, S&P, FTSE, STOXX, etc.). Weiterhin haben die Betreiber von Terminbörsen und CCPs 
Zugang zu verschiedenen Index-Lizenzen und konkurrieren effektiv. Der Erfolg eines 
Indexprodukts erfordert erhebliche Investitionen sowohl durch den Indexanbieter als auch 
den Handelsplatz bzw. CCP.Der Anreiz für Innovation muss erhalten bleiben, ansonsten gibt 
es keine Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Produkte.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 30 
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 660
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
30 artikla
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Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 661
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Jos rahoitusvälineen arvo lasketaan 
suhteessa vertailuarvoon, henkilön, jolla 
on omistusoikeudet vertailuarvoon, on 
varmistettava, että keskusvastapuolilla ja 
kauppapaikoilla on kaupankäyntiä ja 
selvitystä varten syrjimätön pääsy

Jos rahoitusvälineen arvo lasketaan 
suhteessa vertailuindeksiin, henkilön, jolla 
on omistusoikeudet vertailuindeksiin, on 
varmistettava, että keskusvastapuolilla ja 
kauppapaikoilla on kaupankäyntiä ja 
selvitystä varten syrjimätön pääsy

Or. en

Tarkistus 662
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Jos rahoitusvälineen arvo lasketaan 
suhteessa vertailuarvoon, henkilön, jolla on 
omistusoikeudet vertailuarvoon, on 
varmistettava, että keskusvastapuolilla ja 
kauppapaikoilla on kaupankäyntiä ja 
selvitystä varten syrjimätön pääsy

Jos rahoitusvälineen arvo lasketaan 
suhteessa vertailuarvoon, henkilön, jolla on 
omistusoikeudet vertailuarvoon, on 
varmistettava, että keskusvastapuolilla ja 
kauppapaikoilla on kauppapaikan tai
selvityksen toimintaan liittyvän 
asiakaspalvelun tarjoamista varten 
syrjimätön pääsy

Or. en
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Perustelu

Useita kauppapaikkoja hoitavat sijoituspalveluyritykset, jotka saattavat käydä tai haluta 
käydä kauppaa välineillä, joita varten vertailuarvoa tarvitaan syistä, joilla ei ole mitään 
tekemistä kauppapaikan toiminnan kanssa. On oikeudenmukaista rajoittaa vertailuarvon 
omistajien (joista monet eivät ole selvitysyhteisöjä tai kauppapaikkojen ylläpitäjiä) velvoite 
antaa tietoa ja lisenssejä vain sellaisiin käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät 
rahoitusmarkkina-asetukseen.

Tarkistus 663
Sharon Bowles

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

Komission teksti Tarkistus

Jos rahoitusvälineen arvo lasketaan 
suhteessa vertailuarvoon, henkilön, jolla 
on omistusoikeudet vertailuarvoon, on 
varmistettava, että keskusvastapuolilla ja 
kauppapaikoilla on kaupankäyntiä ja 
selvitystä varten syrjimätön pääsy

Jos tuotteen tai rahoitusvälineen arvo 
lasketaan suhteessa vertailuindeksiin, 
henkilön, jolla on omistusoikeudet 
vertailuindeksiin, on varmistettava, että 
keskusvastapuolilla ja kauppapaikoilla on 
kaupankäyntiä ja selvitystä varten 
syrjimätön pääsy

Or. en

Perustelu

Selkeyden vuoksi

Tarkistus 664
Sharon Bowles

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

Komission teksti Tarkistus

(a) asianomaisiin hintatietoihin ja muihin 
tietoihin sekä tietoihin kyseisen 
vertailuarvon koostumuksesta, 
menetelmistä ja hinnoittelusta; sekä

(a) asianomaisiin hintatietoihin ja muihin 
tietoihin sekä, jos se on tarpeen ja jos se ei 
riko kolmansia osapuolia koskevia 
luottamuksellisuusvelvoitteita, tietoihin 
kyseisen vertailuarvon koostumuksesta, 
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perusmenetelmistä ja hinnoittelusta; sekä

Or. en

Perustelu

Osa tiedoista on peräisin luottamuksellisista lähteistä ja ei olisi asianmukaista sallia niiden 
välittämistä eteenpäin.

Tarkistus 665
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(b) lisensseihin. (b) asianmukaisiin, ilman yksinoikeutta 
laadittaviin lisensseihin, kun
vertailuindeksiä käytetään 
asiaankuuluvien tuotteiden tai 
rahoitusvälineiden kauppaan ja/tai 
selvitykseen.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa otetaan käyttöön vertailuindeksin parannettu määritelmä ja parannetaan 
kielellisesti komission tekstiä täsmentämällä termit, joita olisi sovellettava vertailuindeksiä 
koskeviin lisensseihin.

Tarkistus 666
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(b) lisensseihin. (b) lisensseihin, kun 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun tiedon käyttö 
on asianmukaista kauppapaikan tai 
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selvityksen toimintaan liittyvän 
asiakaspalvelun tarjonnassa.

Or. en

Tarkistus 667
Sharon Bowles

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

Komission teksti Tarkistus

(b) lisensseihin. (b) asianmukaisiin, ilman yksinoikeutta 
laadittaviin lisensseihin, kun
vertailuindeksiä käytetään 
asiaankuuluvien tuotteiden tai 
rahoitusvälineiden kauppaan ja/tai 
selvitykseen pk-yrityksiä koskevan 
asianmukaisen suhteellisuuden ja 
osittaisten vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Lisenssien olisi oltava asianmukaisia eikä yksilöityjä, kunhan ne eivät ole syrjiviä.
Pk-yrityksiin sovelletaan joskus lievempiä ehtoja tai niistä tarvitaan vain osittaisia tietoja.

Tarkistus 668
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Oikeus saada kyseiset tiedot on 
myönnettävä kohtuullisin kustannuksin 
kolmen kuukauden kuluessa pyynnön 
esittämisestä ja joka tapauksessa hintaan, 
joka on korkeintaan alhaisin hinta, jolla 
oikeus vertailuarvoja koskevien tietojen 
saamiseen myönnetään tai 

Oikeus saada kyseiset tiedot on 
myönnettävä kohtuullisin kustannuksin 
kolmen kuukauden kuluessa pyynnön 
esittämisestä.
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immateriaalioikeudet lisensoidaan toiselle 
keskusvastapuolelle, kauppapaikalle tai 
muulle asianomaiselle henkilölle 
selvitystä ja kaupankäyntiä varten.

Or. en

Tarkistus 669
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Oikeus saada kyseiset tiedot on 
myönnettävä kohtuullisin kustannuksin 
kolmen kuukauden kuluessa pyynnön 
esittämisestä ja joka tapauksessa hintaan, 
joka on korkeintaan alhaisin hinta, jolla 
oikeus vertailuarvoja koskevien tietojen 
saamiseen myönnetään tai 
immateriaalioikeudet lisensoidaan toiselle 
keskusvastapuolelle, kauppapaikalle tai 
muulle asianomaiselle henkilölle selvitystä 
ja kaupankäyntiä varten.

Oikeus saada kyseiset tiedot ja kaikki 
ilman yksinoikeutta laadittavat lisenssit 
on myönnettävä oikeudenmukaisin, 
kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin ja
kustannuksin kolmen kuukauden kuluessa 
pyynnön esittämisestä ja kustannuksin, 
jotka eivät ole ankarampia kuin ehdot, 
joilla oikeus vertailuindeksiä koskevien 
tietojen saamiseen myönnetään tai 
immateriaalioikeudet lisensoidaan toiselle 
keskusvastapuolelle, kauppapaikalle tai 
muulle asianomaiselle henkilölle selvitystä 
ja kaupankäyntiä varten.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa kielellisesti komission tekstiä, jotta käy ilmi, että 
lisenssit olisi myönnettävä tietyin kustannuksin (eli ne eivät ole ilmaisia). Uusi teksti kuuluu 
seuraavasti: "kustannuksin, jotka eivät ole ankarampia kuin". Tämä mahdollistaa 
"määräalennukset" jne.

Tarkistus 670
Burkhard Balz

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

Oikeus saada kyseiset tiedot on 
myönnettävä kohtuullisin kustannuksin 
kolmen kuukauden kuluessa pyynnön 
esittämisestä ja joka tapauksessa hintaan, 
joka on korkeintaan alhaisin hinta, jolla 
oikeus vertailuarvoja koskevien tietojen 
saamiseen myönnetään tai 
immateriaalioikeudet lisensoidaan toiselle 
keskusvastapuolelle, kauppapaikalle tai 
muulle asianomaiselle henkilölle 
selvitystä ja kaupankäyntiä varten.

Lisenssi, joka sisältää pääsyn tietoihin, on 
myönnettävä kohtuullisin kustannuksin 
kolmen kuukauden kuluessa pyynnön 
esittämisestä ja joka tapauksessa hintaan, 
joka on kaikkien rahoitusvälineiden osalta 
samassa valuutassa ja jossa kohdellaan 
tasapuolisesti kaikkia samalla 
aikavyöhykkeellä sijaitsevia 
keskusvastapuolia ja kauppapaikkoja.

Henkilö, jolla on omistusoikeudet 
vertailuarvoon, voi evätä lisenssipyynnön 
viiden vuoden kuluessa siitä, kun 
keskusvastapuoli, kauppapaikka tai muu 
asianomainen henkilö on selvitystä ja 
kaupankäyntiä varten aloittanut 
kaupankäynnin ja selvityksen kyseistä 
vertailuarvoa vastaan ensimmäisen 
kerran.
Keskusvastapuoli, kauppapaikka tai muu 
asianomainen yhteisö voi tarjota 
rahoitusvälineen kaupankäyntiä ja 
selvitystä varten, vaikka se ei olisi saanut 
lisenssiä indeksin tarjoajalta.

Or. en

Tarkistus 671
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Oikeus saada kyseiset tiedot on
myönnettävä kohtuullisin kustannuksin 
kolmen kuukauden kuluessa pyynnön 
esittämisestä ja joka tapauksessa hintaan, 
joka on korkeintaan alhaisin hinta, jolla 
oikeus vertailuarvoja koskevien tietojen 

Oikeus saada kyseiset tiedot, lisenssit 
mukaan luettuina, on myönnettävä
kolmen kuukauden kuluessa pyynnön 
esittämisestä ja samalla hintarakenteella, 
jolla ne on myönnetty toiselle 
keskusvastapuolelle, kauppapaikalle tai 
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saamiseen myönnetään tai 
immateriaalioikeudet lisensoidaan toiselle 
keskusvastapuolelle, kauppapaikalle tai 
muulle asianomaiselle henkilölle selvitystä 
ja kaupankäyntiä varten.

muulle asianomaiselle henkilölle selvitystä 
ja kaupankäyntiä varten.

Or. en

Tarkistus 672
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Oikeus saada kyseiset tiedot on 
myönnettävä kohtuullisin kustannuksin 
kolmen kuukauden kuluessa pyynnön 
esittämisestä ja joka tapauksessa hintaan, 
joka on korkeintaan alhaisin hinta, jolla 
oikeus vertailuarvoja koskevien tietojen 
saamiseen myönnetään tai 
immateriaalioikeudet lisensoidaan toiselle 
keskusvastapuolelle, kauppapaikalle tai 
muulle asianomaiselle henkilölle selvitystä 
ja kaupankäyntiä varten.

Oikeus saada kyseiset tiedot ja ilman 
yksinoikeutta laadittavat lisenssit on 
myönnettävä oikeudenmukaisin, 
kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin ja
kustannuksin kolmen kuukauden kuluessa 
pyynnön esittämisestä ja tavanomaisten 
kaupan edellytysten mukaisin 
kustannuksin, jotka eivät ole ankarampia 
kuin ehdot, joilla oikeus vertailuindeksiä 
koskevien tietojen saamiseen myönnetään 
tai immateriaalioikeudet lisensoidaan 
toiselle keskusvastapuolelle, 
kauppapaikalle tai muulle asianomaiselle 
henkilölle selvitystä ja kaupankäyntiä 
varten.

Or. en

Perustelu

Lisenssien olisi oltava asianmukaisia eikä yksilöityjä, kunhan ne eivät ole syrjiviä.
Pk-yrityksiin sovelletaan joskus lievempiä ehtoja tai niistä tarvitaan vain osittaisia tietoja.

Tarkistus 673
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Yksikään keskusvastapuoli, 
kauppapaikka tai muu asianomainen 
yhteisö ei saa tehdä vertailuarvon tarjoajan 
kanssa sopimusta, joka

2. Yksikään keskusvastapuoli, 
kauppapaikka tai muu asianomainen 
yhteisö EU:ssa ei saa tehdä tai jatkaa 
vertailuindeksin tarjoajan kanssa 
sopimusta, jolla mahdollisesti olisi tai on 
seuraavat vaikutukset:

Or. en

Perustelu

Toimivallan ulottuvuuden olisi oltava selkeämpi 30 artiklassa. Nykyisen muotoilun 
perusteella voidaan vain olettaa, että sitä sovelletaan ainoastaan EU:n keskusvastapuoliin, 
kauppapaikkoihin ja muihin asianomaisiin yhteisöihin. Asetuksen 30 artiklan 2 kohdan uuden 
sanamuodon tarkoituksena on selventää joitakin mahdollisesti hämmentäviä muotoiluja, jotka 
johtuvat kaksoisnegaatiosta, ja soveltamisalaan ja taannehtivaan soveltamiseen liittyviä 
seikkoja.

Tarkistus 674
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) estäisi muita keskusvastapuolia tai 
kauppapaikkoja käyttämästä 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja tai oikeuksia; tai

(a) sopimus estää muita keskusvastapuolia 
tai kauppapaikkoja käyttämästä 1 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja tai oikeuksia; tai

Or. en

Perustelu

Toimivallan ulottuvuuden olisi oltava selkeämpi 30 artiklassa. Nykyisen muotoilun 
perusteella voidaan vain olettaa, että sitä sovelletaan ainoastaan EU:n keskusvastapuoliin, 
kauppapaikkoihin ja muihin asianomaisiin yhteisöihin. Asetuksen 30 artiklan 2 kohdan uuden 
sanamuodon tarkoituksena on selventää joitakin mahdollisesti hämmentäviä muotoiluja, jotka 
johtuvat kaksoisnegaatiosta, ja soveltamisalaan ja taannehtivaan soveltamiseen liittyviä 
seikkoja.
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Tarkistus 675
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) estäisi mitä tahansa muuta 
keskusvastapuolta tai kauppapaikkaa 
käyttämästä kyseisiä tietoja tai oikeuksia 
ehdoin, jotka ovat vähäisessäkään määrin 
epäsuotuisammat kuin kyseiselle 
keskusvastapuolelle tai kauppapaikalle 
myönnetyt ehdot.

(b) sopimus johtaa siihen, että mikä 
tahansa muu keskusvastapuoli tai 
kauppapaikka käyttää kyseisiä tietoja tai 
oikeuksia ehdoin, jotka ovat 
vähäisessäkään määrin epäsuotuisammat 
kuin kyseiselle keskusvastapuolelle tai 
kauppapaikalle myönnetyt ehdot.

Or. en

Perustelu

Toimivallan ulottuvuuden olisi oltava selkeämpi 30 artiklassa. Nykyisen muotoilun 
perusteella voidaan vain olettaa, että sitä sovelletaan ainoastaan EU:n keskusvastapuoliin, 
kauppapaikkoihin ja muihin asianomaisiin yhteisöihin. Asetuksen 30 artiklan 2 kohdan uuden 
sanamuodon tarkoituksena on selventää joitakin mahdollisesti hämmentäviä muotoiluja, jotka 
johtuvat kaksoisnegaatiosta, ja soveltamisalaan ja taannehtivaan soveltamiseen liittyviä 
seikkoja.

Tarkistus 676
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Komissiolta voidaan pyytää uuden 
indeksin testaamista varten määräaikaista 
lisenssiä, jossa lykätään joidenkin muiden 
kuin yksinomaisten kriteerien 
soveltamista.

Or. en
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Perustelu

Uutta indeksiä laadittaessa ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista lisensoida sitä 
välittömästi tai ennen kuin siitä on tullut vakiintunut vertailuarvo. Ne olisi käsiteltävä 
tapauskohtaisesti.

Tarkistus 677
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen lisenssien kattamat 
käyttötarkoitukset;

Or. en

Tarkistus 678
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edellytykset, joiden täyttyessä pääsy 
myönnetään, mukaan lukien toimitettavien 
tietojen luottamuksellisuus.

(b) edellytykset, joiden täyttyessä pääsy ja 
lisenssit myönnetään, mukaan lukien 
toimitettavien tietojen luottamuksellisuus 
ja vaadittujen tasapuolisten, kohtuullisten 
ja syrjimättömien kustannusten luonne.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 30 artiklan 3 kohdassa olisi nimenomaisesti edellytettävä, että komission 
delegoiduissa säädöksissä määritellään lisenssien myöntämiseen ja tietoihin pääsyyn 
sovellettavien edellytysten osatekijät, jotta varmistetaan asiaankuuluvien näkökohtien 
kattaminen.
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Tarkistus 679
Sharon Bowles

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) menettely, jota on noudatettava, jos 
keskusvastapuoli tai kauppapaikka 
kieltäytyy solmimasta lisenssiä kolmen 
kuukauden jakson aikana;

Or. en

Perustelu

On oltava olemassa menettely sen varalta, että keskusvastapuoli ei neuvottele.

Tarkistus 680
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) yleiset edellytykset, joita sovelletaan 
uuden indeksin testaamista varten 
annettavaan määräaikaiseen lisenssiin.

Or. en

Perustelu

Indeksiä laadittaessa lisensoiminen voi olla liian aikaista, mutta olisi ilmaistava, miten 
poikkeus toimii tulevaisuudessa.

Tarkistus 681
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
30 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

30 a artikla
Asetuksen (EU) N:o 1095/2010 9 artiklan 
2 kohdan mukaisesti EAMV valvoo 
sijoitustuotteita, mukaan lukien 
strukturoidut talletukset ja 
rahoitusvälineet, joita markkinoidaan, 
jaellaan tai myydään unionissa. Siksi 
EAMV tutkii nämä tuotteet, joita 
markkinoidaan, jaellaan tai myydään 
unionissa, ennen ... päivää ...kuuta ...*.
Jos tutkimuksessa käy ilmi, että tuote ei 
täytä tämän asetuksen 31 a artiklassa 
määriteltyjä kriteerejä, tuotetta ei saa 
markkinoida, jaella tai myydä unionissa.
EAMV:n on tutkittava kaikki uudet 
tuotteet, joita ei ole myyty, jaeltu tai 
markkinoitu unionissa 12:ta kuukautta 
ennen tämän asetuksen voimaantuloa, ja 
niitä saa myydä, jaella tai markkinoida 
unionissa vain, jos ne täyttävät tämän 
asetuksen 31 a artiklassa määritellyt 
kriteerit.
Rahoitustuotteita, joita on markkinoitu, 
jaeltu tai myyty unionissa ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa korkeintaan 
12:ta kuukautta aiemmin, voidaan 
markkinoida, jaella tai myydä kuten 
aiemmin, kunnes EAMV on tutkinut, 
täyttävätkö ne rekisteröintikriteerit.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa 
kaupankäynnin kohteena olleita 
rahoitustuotteita koskeva tutkimus olisi 
saatettava päätökseen ennen ... päivää 
...kuuta ...*.
_____________
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 24 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en



AM\901887FI.doc 39/128 PE489.478v01-00

FI

Perustelu

On tärkeää kannustaa finanssimarkkinoita takaisin niiden päätehtävään, joka on 
reaalitalouden tukeminen ilman tarpeettoman suuria riskejä. Tämän varmistamiseksi 
rahoitustuotteilta on edellytettävä toimilupaa.

Tarkistus 682
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

EAMV:n valtuudet puuttua väliaikaisesti
toimintaan

EAMV:n valtuudet puuttua toimintaan

Or. en

Tarkistus 683
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

EAMV:n valtuudet puuttua väliaikaisesti 
toimintaan

EAMV:n toimintavaltuudet

Or. en

Tarkistus 684
Kay Swinburne

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

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o 1095/2010 9 artiklan 
5 kohdan mukaisesti EAMV voi asettaa 

Asetuksen (EU) N:o 1095/2010 9 artiklan 
5 kohdan mukaisesti EAMV voi 
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unionissa väliaikaisen kiellon tai 
rajoituksen, jos se on kohtuullisen varma 
siitä, että 2 ja 3 kohdan mukaiset 
edellytykset täyttyvät, seuraaville:

poikkeuksellisissa olosuhteissa asettaa 
unionissa väliaikaisen kiellon tai 
rajoituksen, jos kansallinen 
sääntelyviranomainen ei ole toteuttanut 
tarvittavia toimenpiteitä ja jos se on 
kohtuullisen varma siitä, että 2 ja 3 kohdan 
mukaiset edellytykset täyttyvät, 
seuraaville:

Or. en

Tarkistus 685
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(a) tiettyjen rahoitusvälineiden tai 
ominaisuuksiltaan tietynlaisten 
rahoitusvälineiden markkinointi, jakelu tai 
myynti; tai

(a) kaikkien direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] liitteessä I 
olevassa C jaksossa eriteltyjen
rahoitusvälineiden markkinointi, jakelu tai 
myynti; tai

Or. en

Perustelu

Tekstissä viitataan "tiettyihin rahoitusvälineisiin tai ominaisuuksiltaan tietynlaisiin 
rahoitusvälineisiin". Tekstin oikeudellista selkeyttä olisi kuitenkin parannettava. Sanamuotoa 
"tietyt" olisi kavennettava yhdistämällä rahoitusvälineet selvästi sijoituskohteisiin, jotka 
luetellaan rahoitusmarkkinadirektiivin liitteessä I olevassa C jaksossa.

Tarkistus 686
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

(b) finanssitoiminnan tai -käytännön (b) finanssitoiminnan tai -käytännön 
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tyyppi. tyyppi. Finanssialan ulkopuolisten 
vastapuolien harjoittama 
johdannaiskauppa, joka vähentää 
objektiivisesti mitattavissa olevalla tavalla 
liiketoimintaan tai likviditeetin hallintaan 
ja varainhoitoon suoraan liittyvää riskiä, 
vapautetaan tässä artiklassa säädetystä 
kiellosta tai rajoituksesta.

Or. de

Perustelu

Lainsäädäntöehdotuksessa laajennetaan merkittävästi EAMV:n ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten valtuuksia. Tämän vallan käytöllä on kauaskantoisia ja tahattomia 
vaikutuksia finanssialan ulkopuolisten yritysten riskienhallintastrategioihin. Tämän vuoksi 
tarkistuksella vapautetaan finanssialan ulkopuolisten yritysten suojautumiseen käyttämät 
johdannaiset valvontatoimista. Vapauttamisessa otetaan huomioon, että tällaiset johdannaiset 
eivät aiheuta minkäänlaista riskiä rahoitusjärjestelmän vakaudelle.

Tarkistus 687
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kieltoa tai rajoitusta voidaan soveltaa 
tietyissä olosuhteissa, tai siitä voidaan 
myöntää poikkeuksia, jotka EAMV 
vahvistaa.

Kieltoa tai rajoitusta voidaan soveltaa 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka 
EAMV vahvistaa.

Or. en

Perustelu

EAMV tekee 1 kohdan mukaisen päätöksen vain, jos rahoitusväline taikka finanssitoiminta tai 
-käytäntö aiheuttaa merkittäviä sijoittajansuojaa koskevia ongelmia tai aiheuttaa vakavan 
uhan finanssimarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle ja eheydelle tai koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan vakaudelle ja jos EAMV suorittanut virallisen 
markkinahäiriöanalyysin.
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Tarkistus 688
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

Finanssialan ulkopuolisten vastapuolten 
johdannaissopimukset, joiden voidaan 
objektiivisesti mittaamalla osoittaa 
vähentävän liiketoimintaan tai 
liiketoiminnan rahoittamiseen suoraan 
liittyvää riskiä asetuksen [...] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 10 artiklan 
mukaisesti, vapautetaan kiellosta tai 
rajoituksesta.

Or. en

Tarkistus 689
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa myönnettyä valtaa ei 
sovelleta finanssialan ulkopuolisten 
vastapuolten johdannaisiin, jotka 
vähentävät objektiivisesti mitattavissa 
olevalla tavalla kyseisen vastapuolen tai 
sen yritysryhmään kuuluvien finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten 
liiketoimintaan tai liiketoiminnan 
rahoittamiseen suoraan liittyvää riskiä.

Or. de

Perustelu

EMIR erkennt durch die Ausnahme von der Clearingverpflichtung zu Gunsten nicht-
finanzieller Firmen das Bedürfnis dieser Unternehmen für ein effizientes und nachhaltiges 
Risikomanagement, z.B. zur Reduzierung von Warenpreisrisiken, an. Allerdings weitet der 
Kommissionsvorschlag die Befugnisse der ESMA um erhebliche Eingriffsbefugnisse aus, so 



AM\901887FI.doc 43/128 PE489.478v01-00

FI

kann ESMA auch den Handel mit Derivaten zum Zwecke des Risikomanagement verbieten.
Die Ausübung dieser Befugnisse würde somit die Risikomanagementstrategie und -tätigkeiten 
von nicht-finanziellen Unternehmen schwer beeinträchtigen bzw. schwer planbar machen.
Daher nimmt die Änderung - entsprechend der EMIR - Derivatetransaktionen nicht-
finanzieller Unternehmen zum Zwecke des Risikomanagements von diesen 
aufsichtsrechtlichen Maßnahmen aus.

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

Tarkistus 690
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Asetuksen (EU) N:o 1095/2010 
9 artiklan 2 kohdan mukaisesti EAMV 
tukee toimivaltaisia viranomaisia 
valvoessaan sijoitustuotteita, mukaan 
lukien strukturoidut talletukset ja 
rahoitusvälineet, joita markkinoidaan, 
jaellaan tai myydään unionissa, ennen 
niiden markkinointia, jakelua tai 
myymistä unionissa yhteistyössä 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Or. en

Tarkistus 691
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. EAMV voi tehdä päätöksen 1 kohdan 
mukaisesti vain, jos kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

2. EAMV voi tehdä päätöksen 1 kohdan 
mukaisesti, jos kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. en
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Tarkistus 692
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ehdotettu toimi vaarantaa 
sijoittajansuojan tai finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden tai 
koko finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauden unionissa;

(a) ehdotettu toimi vaarantaa vakavasti
sijoittajansuojan tai finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden tai 
koko finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauden unionissa;

Or. en

Tarkistus 693
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ehdotettu toimi vaarantaa 
sijoittajansuojan tai finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden tai 
koko finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauden unionissa;

(a) ehdotettu toimi vaarantaa 
sijoittajansuojan tai finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan, taloudellisen 
hyödyllisyyden ja eheyden tai koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauden unionissa;

Or. en

Tarkistus 694
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) toimivaltainen viranomainen tai 
toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 
toteuttaneet toimenpiteitä uhan 
poistamiseksi, tai toteutetut toimenpiteet 
eivät ole riittäviä uhan poistamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

In view of the pan-European nature of most financial services, supervisory intervention 
should be equally effective throughout the EU. The intervention powers should thus be 
primarily attributed to ESMA in order to ensure a coordinated EU response to investor 
protection concerns or systemic risks. Vesting the intervention powers with national 
authorities bears the risk of further amplifying national differences as regards distribution of 
financial products and hence represents a real threat to the Single Market for financial 
services. It could also undermine the general regulatory approach by other EU Directives 
such as UCITS Directive and AIFMD. The UCITS Directive relies on the principle of funds 
receiving the EU passport for cross-border distribution on the basis of product authorisation 
by their home State competent authorities. This general qualification of UCITS for marketing 
to EU retail clients might be overruled under the proposed MiFID rules for product 
intervention.

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

Tarkistus 695
Sharon Bowles

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

Komission teksti Tarkistus

Toteutettaessaan toimenpiteitä tämän 
artiklan mukaisesti EAMV ottaa 
huomioon sen, missä määrin toimella

Toteuttaessaan toimenpiteitä tämän 
artiklan mukaisesti EAMV varmistaa 
mahdollisuuksien mukaan, että toimella

Or. en

Tarkistus 696
Thomas Mann
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Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen tai 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
toteuttaneet toimenpiteen 32 artiklan 
mukaisesti, EAMV voi toteuttaa minkä 
tahansa 1 kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä antamatta 33 artiklassa 
säädettyä lausuntoa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu edellä esitetystä tarkistuksesta.

Tarkistus 697
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
31 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a artikla
Yksityisasiakkaiden käyttöön hyväksytyt 

tuotteet
EAMV voi laatia kriteerejä tiettyjä 
yksityisasiakkaiden käyttöön hyväksyttyjä 
tuotteita varten, jotta varmistetaan, että 
yksityisasiakkaille on tarjolla riittävästi 
helppotajuisia rahoitustuotteita alhaisin 
kustannuksin.

Or. en

Tarkistus 698
Jürgen Klute
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Ehdotus asetukseksi
31 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a artikla
EAMV:n on tutkittava, rekisteröitävä ja 
hyväksyttävä kaikki rahoitustuotteet, jotta 
niitä voidaan markkinoida tai jaella tai 
jotta niillä voidaan käydä kauppaa 
unionissa. Ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa olemassa olleet tuotteet 
käsitellään tämän asetuksen 31 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.
EAMV kehittää teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa 
täsmennetään kriteerit, jotka on tutkittava 
ennen kuin rahoitustuote voidaan 
rekisteröidä. Tutkittavia kriteerejä ovat 
muun muassa mutta eivät ainoastaan
– talouteen ja koko yhteiskuntaan 
kohdistuvat matalat riskit
– rahoitustuotteen avoimuus yleisön, 
markkinaosapuolten ja asianomaisten 
viranomaisten kannalta
– reaalitalouden tarpeiden tukeminen
– hintojen epävakauden mahdollinen 
aiheutuminen tai lisääntyminen millä 
tahansa markkinoilla
– hinnanmuodostuksen mahdollinen 
vääristyminen
– liiallisen keinottelun mahdollinen 
lisääntyminen.
Rahoitustuotteen rekisteröimiseksi 
unionissa liikkeeseenlaskijan on 
suoritettava maksu EAMV:lle. Maksu on 
yhteydessä kyseisen tuotteen 
monimutkaisuuteen.
EAMV:n on asetettava maksut ja niiden 
on katettava vähintään kaksi kolmasosaa 
kyseisen rahoitustuotteen rekisteröintiä 
koskevasta alkututkimuksesta 
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aiheutuvista kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 699
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
31 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 b artikla
Riippumattomien välittäjien syrjimätön 

pääsy rahoitustuotteisiin
Liikkeeseenlaskijan on asetettava 
rahoitustuotteet tasapuolisesti kaikkien 
välittäjien saataville.

Or. en

Tarkistus 700
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
31 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 b artikla
Hyödykkeiden hintakehitykseen liittyvien 
rahoitustuotteiden ja rahastojen sekä 
tällaisia osia sisältävien tuotteiden 
markkinointi, jakelu ja myynti on kielletty 
unionissa.

Or. en

Perustelu

On näyttöä siitä, että aktiivisesti ja passiivisesti hallinnoidut hyödykkeiden hintakehitykseen 
liittyvät tuotteet, kuten indeksirahastot, ovat yksi suurimmista syistä hyödykkeiden suureen 
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hintavaihteluun viime vuosina. Nämä tuotteet on kiellettävä, jotta voidaan varmistaa, että 
elintarvikkeita ja raaka-aineita on tarjolla kohtuullisin hinnoin.

Tarkistus 701
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltainen viranomainen voi asettaa 
kiellon tai rajoituksen seuraavien 
toimintojen harjoittamiselle jäsenvaltiossa 
tai jäsenvaltiosta käsin:

1. Toimivaltainen viranomainen voi asettaa 
poikkeuksellisesti kiellon tai rajoituksen 
seuraavien toimintojen harjoittamiselle 
jäsenvaltiossa tai jäsenvaltiosta käsin:

Or. en

Perustelu

Toimivaltainen viranomainen tekee 1 kohdan mukaisen päätöksen vain, jos rahoitusväline 
taikka finanssitoiminta tai -käytäntö aiheuttaa merkittäviä sijoittajansuojaa koskevia 
ongelmia tai aiheuttaa vakavan uhan finanssimarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle ja 
eheydelle tai koko finanssijärjestelmän taikka sen osan vakaudelle ja jos viranomainen on 
suorittanut virallisen markkinahäiriöanalyysin.

Tarkistus 702
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tiettyjen rahoitusvälineiden tai 
ominaisuuksiltaan tietynlaisten 
rahoitusvälineiden markkinointi, jakelu tai 
myynti; tai

(a) kaikkien direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] liitteessä I 
olevassa C jaksossa eriteltyjen
rahoitusvälineiden markkinointi, jakelu tai 
myynti; tai

Or. en
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Perustelu

Tekstissä viitataan "tiettyihin rahoitusvälineisiin tai ominaisuuksiltaan tietynlaisiin 
rahoitusvälineisiin". Tekstin oikeudellista selkeyttä olisi parannettava. Sanamuotoa "tietyt" 
olisi kavennettava liittämällä rahoitusvälineet selvästi sijoituskohteisiin, jotka luetellaan 
rahoitusmarkkinadirektiivin liitteessä I olevassa C jaksossa.

Tarkistus 703
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

Finanssialan ulkopuolisten vastapuolien 
johdannaiskauppa, jonka voidaan 
objektiivisesti mittaamalla osoittaa 
vähentävän liiketoimintaan tai 
liiketoiminnan rahoittamiseen suoraan 
liittyvää riskiä asetuksen [...] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 10 artiklan 
mukaisesti vapautetaan kiellosta tai 
rajoituksesta.

Or. en

Tarkistus 704
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa myönnettyä valtaa ei 
sovelleta finanssialan ulkopuolisten 
vastapuolten johdannaisiin, jotka 
vähentävät objektiivisesti mitattavissa 
olevalla tavalla kyseisen vastapuolen tai 
sen yritysryhmään kuuluvien finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten 
liiketoimintaan tai liiketoiminnan 
rahoittamiseen suoraan liittyvää riskiä.
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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 705
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) rahoitusväline taikka finanssitoiminta 
tai -käytäntö aiheuttaa merkittäviä
sijoittajansuojaa koskevia ongelmia tai 
aiheuttaa vakavan uhan 
finanssimarkkinoiden moitteettomalle 
toiminnalle ja eheydelle tai koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakaudelle;

(a) sijoitustuote, rahoitusväline taikka 
finanssitoiminta tai -käytäntö aiheuttaa 
merkittäviä sijoittajansuojaa koskevia 
ongelmia tai aiheuttaa vakavan uhan 
finanssimarkkinoiden moitteettomalle 
toiminnalle ja eheydelle tai koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakaudelle tai johdannaistuote vaikuttaa 
haitallisesti perustana olevien 
markkinoiden 
hinnanmuodostusmekanismiin;

Or. en

Perustelu

Viimeisen kymmenen vuoden aikana sijoittaminen indeksejä jäljitteleviin rahoitustuotteisiin 
tai -välineisiin on lisääntynyt merkittävästi varsinkin johdannaismarkkinoilla. Näiden 
tuotteiden on osoitettu vaikuttavan haitallisesti perustana olevien markkinoiden 
hinnanmuodostusmekanismiin.

Tarkistus 706
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) rahoitusväline taikka finanssitoiminta 
tai -käytäntö aiheuttaa merkittäviä
sijoittajansuojaa koskevia ongelmia tai 
aiheuttaa vakavan uhan 
finanssimarkkinoiden moitteettomalle 
toiminnalle ja eheydelle tai koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakaudelle;

(a) rahoitusväline taikka finanssitoiminta 
tai -käytäntö aiheuttaa merkittäviä 
sijoittajansuojaa koskevia ongelmia tai 
aiheuttaa vakavan uhan 
finanssimarkkinoiden moitteettomalle 
toiminnalle ja eheydelle asianomaisessa 
jäsenvaltiossa;

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten toteuttamiin interventioihin pitäisi turvautua vain siinä 
tapauksessa, että huolenaiheet liittyvät kansalliseen sijoittajansuojaan tai aiheuttavat 
ongelmia markkinoiden moitteettomalle toiminnalle yhden jäsenvaltion alueella.
Finanssijärjestelmän vakautta uhkaaviin tai sijoittajansuojan tai markkinoiden eheyden koko 
EU:n laajuisesti vaarantaviin finanssitoimintoihin tai –käytäntöihin olisi sovellettava 
31 artiklassa tarkoitettuja EAMV:n koordinoimia toimia.

Tarkistus 707
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) rahoitusväline taikka finanssitoiminta 
tai -käytäntö aiheuttaa merkittäviä 
sijoittajansuojaa koskevia ongelmia tai 
aiheuttaa vakavan uhan 
finanssimarkkinoiden moitteettomalle 
toiminnalle ja eheydelle tai koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakaudelle;

(a) rahoitusväline taikka finanssitoiminta 
tai -käytäntö aiheuttaa 
yksityissijoittajansuojaa koskevia 
puutteita, jotka voidaan korjata vain 
kiellon tai rajoituksen avulla, tai aiheuttaa 
vakavan uhan finanssimarkkinoiden 
moitteettomalle toiminnalle ja eheydelle tai
koko finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakaudelle;

Or. en



AM\901887FI.doc 53/128 PE489.478v01-00

FI

Tarkistus 708
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) sisäiset myyntitavoitteet, 
myyntipolitiikat tai rahalliset tai muut 
kuin rahalliset kannustimet tiettyjen 
tuotteiden myymiseen eivät vastaa 
sijoituspalveluyrityksen asiakasrakennetta 
tai kannustavat välittäjiä myymään 
sijoittajille sopimattomia tuotteita;

Or. en

Tarkistus 709
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kyseinen viranomainen on kuullut 
asianmukaisesti muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisia viranomaisia, joihin 
toimenpiteellä voi olla merkittävä vaikutus;
ja

(d) kyseinen viranomainen on kuullut 
asianmukaisesti asianomaisia 
markkinaosapuolia ja muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, 
joihin toimenpiteellä voi olla merkittävä 
vaikutus; ja

Or. en

Tarkistus 710
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(e) toimenpiteellä ei ole syrjivää 
vaikutusta muusta jäsenvaltiosta käsin 
tarjottuihin palveluihin tai toimintoihin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 711
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) toimenpiteellä ei ole syrjivää vaikutusta 
muusta jäsenvaltiosta käsin tarjottuihin 
palveluihin tai toimintoihin.

(e) toimenpiteellä ei ole syrjivää vaikutusta 
muusta jäsenvaltiosta käsin tarjottuihin 
palveluihin tai toimintoihin. Finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolien harjoittama 
johdannaiskauppa, joka vähentää 
objektiivisesti mitattavissa olevalla tavalla 
liiketoimintaan tai likviditeetin hallintaan 
ja varainhoitoon suoraan liittyvää riskiä 
asetuksen [...] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 10 artiklan 
mukaisesti, vapautetaan tässä artiklassa 
säädetystä kiellosta tai rajoituksesta.

Or. de

Perustelu

Lainsäädäntöehdotuksessa laajennetaan merkittävästi EAMV:n ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten valtuuksia. Tämän vallan käytöllä on kauaskantoisia ja tahattomia 
vaikutuksia finanssialan ulkopuolisten yritysten riskienhallintastrategioihin. Tämän vuoksi 
tarkistuksella vapautetaan finanssialan ulkopuolisten yritysten suojautumiseen käyttämät 
johdannaiset valvontatoimista. Vapauttamisessa otetaan huomioon, että tällaiset johdannaiset 
eivät aiheuta minkäänlaista riskiä rahoitusjärjestelmän vakaudelle.

Tarkistus 712
Burkhard Balz
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ennen 1 kohdan mukaisen kiellon tai 
rajoituksen asettamista toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava 
aikomuksestaan kieltää sijoitustuote tai 
rahoitusväline tai rajoittaa sitä.

Or. en

Tarkistus 713
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltainen viranomainen ei saa 
toteuttaa toimenpidettä tämän artiklan 
mukaisesti, jollei se ole toimittanut kaikille 
muille toimivaltaisille viranomaisille ja 
EAMV:lle vähintään kuukautta ennen 
toimenpiteen toteuttamista seuraavia 
kirjallisia yksityiskohtaisia tietoja:

3. Toimivaltainen viranomainen ei saa 
toteuttaa toimenpidettä tämän artiklan 
mukaisesti, jollei se ole toimittanut 
EAMV:lle vähintään kuukautta ennen 
toimenpiteen toteuttamista seuraavia 
kirjallisia yksityiskohtaisia tietoja:

Or. en

Tarkistus 714
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltainen viranomainen ei saa 
toteuttaa toimenpidettä tämän artiklan 
mukaisesti, jollei se ole toimittanut 
kaikille muille toimivaltaisille 

3. Toimivaltainen viranomainen ei saa 
toteuttaa toimenpidettä tämän artiklan 
mukaisesti, jollei se ole kuullut 
asianomaisia markkinaosapuolia, kaikkia 
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viranomaisille ja EAMV:lle vähintään 
kuukautta ennen toimenpiteen toteuttamista 
seuraavia kirjallisia yksityiskohtaisia 
tietoja:

muita toimivaltaisia viranomaisia ja 
EAMV:tä vähintään kuukautta ennen 
toimenpiteen toteuttamista ja julkistanut 
seuraavia kirjallisia yksityiskohtaisia 
tietoja:

Or. en

Tarkistus 715
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) näyttö, jonka perusteella 
viranomainen on tehnyt päätöksensä ja 
josta se on saanut varmuuden siitä, että 1 
kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 716
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) toimenpide on oikeassa suhteessa 
vaikutuksiin, joita toimella saattaa olla 
sijoittajiin, jotka saattavat pitää 
hallussaan tai käyttää rahoitusvälinettä 
taikka saada hyötyä siitä tai 
finanssitoiminnasta;

Or. en
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Perustelu

Päätöksen on oltava sijoittajan edun mukainen.

Tarkistus 717
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Toimivaltainen viranomainen voi 
ryhtyä tämän artiklan mukaisiin 
tilapäisiin toimiin, joiden kesto on 
enintään kolme kuukautta, jos 2 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettuun kuulemiseen 
tarvittava aika ja 3 kohdassa tarkoitettu 
kuukauden viive voivat aiheuttaa 
peruuttamatonta vahinkoa kuluttajille.
Siinä tapauksessa toimivaltainen 
viranomainen tiedottaa asiasta toimet 
aloittaessaan kaikille muille 
viranomaisille ja EAMV:lle.

Or. en

Perustelu

Perustuu Euroopan kuluttajaliiton ehdotukseen.

Tarkistus 718
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään 
perusteet ja seikat, jotka toimivaltaiset 

6. EAMV kehittää teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa 
täsmennetään perusteet ja seikat, jotka 
toimivaltaiset viranomaiset ottavat 
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viranomaiset ottavat huomioon 
määrittäessään, milloin sijoittajansuojan tai 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen sekä koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauteen unionissa kohdistuu 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuja uhkia.

huomioon määrittäessään, milloin 
sijoittajansuojan tai finanssimarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan ja eheyteen 
sekä koko finanssijärjestelmän taikka sen 
osan vakauteen unionissa kohdistuu 
2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja uhkia.

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

Koska kysymys liittyy valvonta-asioihin, on asianmukaisempaa, että EAMV kehittää 
sääntelystandardien luonnokset.

Tarkistus 719
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
32 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 a artikla
Tuoteinnovaatiot

Kun sijoituspalveluyritykset tuovat 
markkinoille uusia yksityissijoittajille 
suunnattuja rahoitustuotteita tai 
strukturoituja tuotteita, niiden on 
varmistettava, että noudatetaan 
kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
edellyttämiä soveltuvia tuotteiden 
valvontatoimenpiteitä, jotta estetään 
asiaankuulumattomien tuotteiden tulo 
markkinoille. Tuotevalvontaan olisi 
sisällyttävä vähintään asiaankuuluva 
riskinhallinta ja tuotteen suorituskyvyn 
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säännöllinen arviointi.

Or. en

Tarkistus 720
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
32 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 a artikla
Tiettyjen rahoitusvälineiden kielto

Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on kiellettävä kaikkien 
sellaisten rahoitusvälineiden 
markkinointi, jakelu ja myynti, joissa 
jäljitellään hyödykeindeksiä. Tämä 
toimenpide tulee voimaan kuuden 
kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Hyödykejohdannaismarkkinat ovat yhä enemmän yhteydessä finanssikeinotteluun ja 
hyödykkeiden hintoja ohjaavat yhä useammin muut tekijät kuin kysyntä ja tarjonta.
Hyödykeindeksin jäljitelmien – joiden avulla sijoittajat voivat keinotella hyödykemarkkinoilla 
ilman, että heillä on hallussaan kohde-etuutena olevat välineet – kaltaisten tuotteiden 
kieltäminen olisi ensimmäinen askel oikeaan suuntaan.

Tarkistus 721
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EAMV helpottaa ja koordinoi 
toimenpiteitä, joita toimivaltaiset 

1. EAMV helpottaa ja koordinoi 
toimenpiteitä, joita toimivaltaiset 
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viranomaiset toteuttavat 32 artiklan
mukaisesti. EAMV varmistaa erityisesti, 
että toimivaltaisen viranomainen 
toteuttama toimenpide on perusteltu ja 
oikeasuhteinen ja että toimivaltaiset 
viranomaiset noudattavat tarvittaessa 
johdonmukaista lähestymistapaa.

viranomaiset toteuttavat 32 ja 32 a artiklan
mukaisesti. EAMV varmistaa erityisesti, 
että toimivaltaisen viranomainen 
toteuttama toimenpide on perusteltu ja 
oikeasuhteinen ja että toimivaltaiset 
viranomaiset noudattavat tarvittaessa 
johdonmukaista lähestymistapaa.

Or. en

Tarkistus 722
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EAMV helpottaa ja koordinoi 
toimenpiteitä, joita toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat 32 artiklan 
mukaisesti. EAMV varmistaa erityisesti, 
että toimivaltaisen viranomainen 
toteuttama toimenpide on perusteltu ja 
oikeasuhteinen ja että toimivaltaiset 
viranomaiset noudattavat tarvittaessa 
johdonmukaista lähestymistapaa.

1. EAMV helpottaa ja koordinoi 
toimenpiteitä, joita toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat 32 artiklan 
mukaisesti. EAMV varmistaa, että 
toimivaltaiset viranomaiset noudattavat 
tarvittaessa johdonmukaista 
lähestymistapaa.

Or. en

Tarkistus 723
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EAMV helpottaa ja koordinoi 
toimenpiteitä, joita toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat 32 artiklan 
mukaisesti. EAMV varmistaa erityisesti, 
että toimivaltaisen viranomainen 

1. EAMV helpottaa ja koordinoi 
toimenpiteitä, joita toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat 32 artiklan 
mukaisesti. EAMV varmistaa erityisesti, 
että toimivaltaisen viranomainen 
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toteuttama toimenpide on perusteltu ja 
oikeasuhteinen ja että toimivaltaiset 
viranomaiset noudattavat tarvittaessa 
johdonmukaista lähestymistapaa.

toteuttama toimenpide on perusteltu ja 
oikeasuhteinen ja rajoittuu tilanteisiin, 
joissa sijoittajansuojaa koskevia 
huolenaiheita tai uhkaa 
finanssimarkkinoiden moitteettomalle 
toiminnalle ja eheydelle ilmenee 
pääasiassa tietyn jäsenvaltion alueella.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten toteuttamiin interventioihin pitäisi turvautua vain siinä 
tapauksessa, että huolenaiheet liittyvät kansalliseen sijoittajansuojaan tai jos markkinoiden 
moitteeton toiminta on uhattuna yhden jäsenvaltion alueella. Finanssijärjestelmän vakautta 
uhkaaviin tai sijoittajansuojan tai markkinoiden eheyden koko EU:n laajuisesti vaarantaviin 
finanssitoimintoihin tai –käytäntöihin olisi kohdistettava 31 artiklassa tarkoitettuja EAMV:n 
koordinoimia toimia.

Tarkistus 724
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Saatuaan 32 artiklan mukaisesti 
ilmoituksen toimenpiteestä, joka on 
määrättävä kyseisen artiklan mukaisesti, 
EAMV antaa lausunnon siitä, pitääkö se 
kieltoa tai rajoitusta perusteltuna ja 
oikeasuhteisena. Jos EAMV katsoo, että 
riskin poistaminen edellyttää muiden 
toimivaltaisten viranomaisten 
toimenpidettä, se ilmoittaa lausunnossa 
myös tästä. Lausunto julkaistaan EAMV:n 
verkkosivustolla.

2. Saatuaan 32 artiklan ja 32 a artiklan
mukaisesti ilmoituksen toimenpiteestä, 
joka on määrättävä kyseisen artiklan 
mukaisesti, EAMV antaa lausunnon siitä, 
pitääkö se kieltoa tai rajoitusta perusteltuna 
ja oikeasuhteisena. Jos EAMV katsoo, että 
tarvitaan muiden toimivaltaisten 
viranomaisten toimenpidettä, se ilmoittaa 
lausunnossa myös tästä. Lausunto 
julkaistaan EAMV:n verkkosivustolla.

Or. en

Tarkistus 725
Thomas Mann



PE489.478v01-00 62/128 AM\901887FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Saatuaan 32 artiklan mukaisesti 
ilmoituksen toimenpiteestä, joka on 
määrättävä kyseisen artiklan mukaisesti, 
EAMV antaa lausunnon siitä, pitääkö se 
kieltoa tai rajoitusta perusteltuna ja 
oikeasuhteisena. Jos EAMV katsoo, että 
riskin poistaminen edellyttää muiden 
toimivaltaisten viranomaisten 
toimenpidettä, se ilmoittaa lausunnossa 
myös tästä. Lausunto julkaistaan EAMV:n 
verkkosivustolla.

2. Saatuaan 32 artiklan mukaisesti 
ilmoituksen toimenpiteestä, joka on 
määrättävä kyseisen artiklan mukaisesti, 
EAMV antaa kuukauden kuluessa
lausunnon siitä, pitääkö se kieltoa tai 
rajoitusta perusteltuna ja oikeasuhteisena ja 
rajoittuvatko sijoittajansuojaa koskevat 
huolenaiheet tai uhka 
finanssimarkkinoiden moitteettomalle 
toiminnalle ja eheydelle kyseisen 
jäsenvaltion alueelle. Jos EAMV katsoo, 
että riskin poistaminen edellyttää 31 
artiklassa tarkoitettuja EAMV:n 
koordinoimia toimia, se ilmoittaa 
lausunnossa myös tästä. Tässä tapauksessa 
ilmoituksen tehneen toimivaltaisen 
viranomaisen on pidättäydyttävä 32 
artiklassa tarkoitetuista toimista. Lausunto 
julkaistaan EAMV:n verkkosivustolla.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten toteuttamiin interventioihin pitäisi turvautua vain siinä 
tapauksessa, että huolenaiheet liittyvät kansalliseen sijoittajansuojaan tai jos markkinoiden 
moitteeton toiminta on uhattuna yhden jäsenvaltion alueella. Finanssijärjestelmän vakautta 
uhkaaviin tai sijoittajansuojan tai markkinoiden eheyden koko EU:n laajuisesti vaarantaviin 
finanssitoimintoihin tai –käytäntöihin olisi kohdistettava 31 artiklassa tarkoitettuja EAMV:n 
koordinoimia toimia.

Tarkistus 726
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Positiot Positionhoito ja positiot
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Or. en

Tarkistus 727
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EAMV helpottaa ja koordinoi 
toimenpiteitä, joita toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 71 artiklan 2 
kohdan i alakohdan sekä 72 artiklan 1 
kohdan f ja g alakohdan mukaisesti. 
EAMV varmistaa erityisesti, että 
toimivaltaiset viranomaiset noudattavat 
johdonmukaista lähestymistapaa suhteessa 
siihen, milloin kyseisiä valtuuksia 
käytetään, määrättyjen toimenpiteiden 
luonteeseen ja soveltamisalaan sekä 
toimenpiteiden kestoon ja seurantaan.

1. EAMV helpottaa ja koordinoi 
toimenpiteitä, joita toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 71 artiklan 2 
kohdan i alakohdan sekä 72 artiklan f ja g 
alakohdan mukaisesti. EAMV varmistaa 
erityisesti, että toimivaltaiset viranomaiset 
noudattavat johdonmukaista 
lähestymistapaa suhteessa siihen, milloin 
kyseisiä valtuuksia käytetään, määrättyjen 
toimenpiteiden luonteeseen ja 
soveltamisalaan sekä toimenpiteiden 
kestoon ja seurantaan.

Or. en

Perustelu

Uuden rahoitusmarkkinadirektiivin 72 artiklassa on vain yksi kohta.

Tarkistus 728
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Saatuaan ilmoituksen direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 83 artiklan
5 kohdan mukaisista toimenpiteistä EAMV 
kirjaa toimenpiteen ja syyt sen 
toteuttamiseen. EAMV ylläpitää ja 

2. Saatuaan ilmoituksen direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 83 artiklan 
5 kohdan mukaisista toimenpiteistä EAMV 
kirjaa toimenpiteen ja syyt sen 
toteuttamiseen. EAMV ylläpitää ja 
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julkaisee verkkosivustollaan direktiivin 
[uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] 72 
artiklan 1 kohdan f ja g alakohdan
mukaisia toimenpiteitä koskevaa 
tietokantaa, jossa on tiivistelmät voimassa 
olevista toimenpiteistä, mukaan lukien 
tiedot kyseisestä henkilöstä tai 
henkilöryhmästä, sovellettavista 
rahoitusvälineistä, mahdollisista 
määrällisistä toimenpiteistä ja 
kynnysarvoista, kuten niiden sopimusten 
enimmäismäärästä, jotka henkilöt voivat 
tehdä ennen raja-arvon ylittymistä, 
enimmäismäärästä mahdollisesti 
myönnettävistä poikkeuksista sekä syistä 
niiden myöntämiseen.

julkaisee verkkosivustollaan direktiivin 
[uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] 72 
artiklan f ja g alakohdan mukaisia 
toimenpiteitä koskevaa tietokantaa, jossa 
on tiivistelmät voimassa olevista 
toimenpiteistä, mukaan lukien tiedot 
kyseisestä henkilöstä tai henkilöryhmästä, 
sovellettavista rahoitusvälineistä, 
mahdollisista määrällisistä toimenpiteistä 
ja kynnysarvoista, kuten niiden avointen 
positioiden enimmäismäärästä, jotka 
henkilöt voivat pitää hallussaan ennen 
raja-arvon ylittymistä, enimmäismäärästä 
mahdollisesti myönnettävistä poikkeuksista 
sekä syistä niiden myöntämiseen.

Or. en

Perustelu

Enimmäismäärän ei pitäisi liittyä sopimusten määrään, jotka henkilöt voivat tehdä. Jos 
enimmäismäärä koskee hyödykejohdannaisia, sen pitäisi viitata avoimiin positioihin.

Tarkistus 729
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Saatuaan ilmoituksen direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 83 artiklan 
5 kohdan mukaisista toimenpiteistä EAMV 
kirjaa toimenpiteen ja syyt sen 
toteuttamiseen. EAMV ylläpitää ja 
julkaisee verkkosivustollaan direktiivin 
[uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] 72 
artiklan 1 kohdan f ja g alakohdan 
mukaisia toimenpiteitä koskevaa 
tietokantaa, jossa on tiivistelmät voimassa 
olevista toimenpiteistä, mukaan lukien 
tiedot kyseisestä henkilöstä tai 
henkilöryhmästä, sovellettavista 

2. Saatuaan ilmoituksen direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 83 artiklan 
5 kohdan mukaisista toimenpiteistä EAMV 
kirjaa toimenpiteen ja syyt sen 
toteuttamiseen. EAMV ylläpitää ja 
julkaisee verkkosivustollaan direktiivin 
[uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] 
72 artiklan 1 kohdan f ja g alakohdan 
mukaisia toimenpiteitä koskevaa 
tietokantaa, jossa on tiivistelmät voimassa 
olevista toimenpiteistä, mukaan lukien 
tiedot kyseisestä henkilöstä tai 
henkilöryhmästä, sovellettavista 
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rahoitusvälineistä, mahdollisista 
määrällisistä toimenpiteistä ja 
kynnysarvoista, kuten niiden sopimusten 
enimmäismäärästä, jotka henkilöt voivat 
tehdä ennen raja-arvon ylittymistä, 
enimmäismäärästä mahdollisesti 
myönnettävistä poikkeuksista sekä syistä 
niiden myöntämiseen.

rahoitusvälineistä, mahdollisista 
määrällisistä ja laadullisista toimenpiteistä 
ja kynnysarvoista, kuten niiden sopimusten 
enimmäismäärästä ja niiden 
bruttopositioiden ja avointen positioiden 
markkinoista ja nimellisarvoista, jotka 
henkilöt voivat tehdä ennen raja-arvon 
ylittymistä, enimmäismäärästä 
mahdollisesti myönnettävistä poikkeuksista 
sekä syistä niiden myöntämiseen.

Or. en

Tarkistus 730
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. EAMV toteuttaa asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
yhden tai useampia seuraavista 
toimenpiteistä, jos kaikki 2 kohdan 
mukaiset edellytykset täyttyvät:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 731
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. EAMV toteuttaa asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
yhden tai useampia seuraavista 
toimenpiteistä, jos kaikki 2 kohdan 

1. EAMV toteuttaa asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
yhden tai useampia seuraavista 
toimenpiteistä, jos jokin 2 kohdan 
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mukaiset edellytykset täyttyvät: mukaisista edellytyksistä täyttyy:

Or. en

Tarkistus 732
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) pyytää henkilöiltä tiedot, mukaan 
lukien kaikki asianmukaiset asiakirjat, 
jotka koskevat johdannaisen kautta otetun 
position tai vastuun kokoa ja tarkoitusta];

(a) pyytää henkilöiltä, henkilöryhmiltä tai 
sijoituspalveluyrityksiltä tiedot, mukaan 
lukien kaikki asianmukaiset asiakirjat, 
jotka koskevat johdannaisen kautta otetun 
position tai vastuun kokoa ja tarkoitusta;

Or. en

Tarkistus 733
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) analysoituaan saadut tiedot pyytää 
kyseisiä henkilöitä toteuttamaan 
toimenpiteitä position tai vastuun koon 
pienentämiseksi;

(b) analysoituaan saadut tiedot pyytää 
kyseisiä henkilöitä toteuttamaan 
toimenpiteitä position tai vastuun koon 
pienentämiseksi tai poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 734
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) analysoituaan saadut tiedot pyytää 
kyseisiä henkilöitä toteuttamaan 
toimenpiteitä position tai vastuun koon 
pienentämiseksi;

(b) analysoituaan saadut tiedot pyytää 
kyseisiä henkilöitä, henkilöryhmiä tai 
sijoituspalveluyrityksiä toteuttamaan 
toimenpiteitä position tai vastuun koon 
pienentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 735
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) analysoituaan saadut tiedot pyytää 
kyseisiä henkilöitä toteuttamaan 
toimenpiteitä position tai vastuun koon 
pienentämiseksi;

(b) analysoituaan saadut tiedot pyytää 
kyseisiä henkilöitä tai kyseistä 
sijoittajakategoriaa toteuttamaan 
toimenpiteitä position tai vastuun koon 
pienentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 736
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) rajoittaa henkilön mahdollisuutta sopia 
hyödykejohdannaisista.

(c) rajoittaa henkilön, henkilöryhmän tai 
yhden tai useamman 
sijoituspalveluyrityksen mahdollisuutta 
sopia hyödykejohdannaisista.

Or. en
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Perustelu

Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät voi toimia hyödykejohdannaismarkkinoiden 
hinnanmuodostuksen vääristymisen estämiseksi tai jos toiminta ei onnistu, EAMV:n on 
ryhdyttävä toimiin, esimerkiksi rajoittamalla henkilöiden tai henkilöryhmien tekemien tai 
hallussaan pitämien sopimusten määrää.

Tarkistus 737
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) rajoittaa henkilön mahdollisuutta sopia
hyödykejohdannaisista.

(c) rajoittaa henkilön mahdollisuutta sopia 
hyödykejohdannaisista tai kieltää uudet 
sopimuslajit.

Or. en

Tarkistus 738
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) finanssialan ulkopuolisten 
vastapuolien johdannaistransaktiot, jotka 
asetuksen [...] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 10 artiklan 
mukaisesti objektiivisesti mitattuna 
vähentävät kaupalliseen toimintaan tai 
varainhankinta- ja rahoitustoimintaan 
suoraan liittyviä riskejä vapautetaan 
kiellosta tai rajoituksesta.

Or. en
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Tarkistus 739
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) finanssialan ulkopuolisten 
vastapuolien johdannaistransaktiot, jotka 
asetuksen [...] (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 10 artiklan 
mukaisesti objektiivisesti mitattuna 
vähentävät kaupalliseen toimintaan tai 
varainhankinta- ja rahoitustoimintaan 
suoraan liittyviä riskejä vapautetaan tässä 
artiklassa tarkoitetuista toimenpiteistä.

Or. de

Perustelu

Lainsäädäntöehdotuksessa laajennetaan merkittävästi EAMV:n ja kansallisten 
sääntelyviranomaisten valtuuksia. Tämän vallan käytöllä on kauaskantoisia ja tahattomia 
vaikutuksia finanssialan ulkopuolisten yritysten riskienhallintastrategioihin. Tämän vuoksi 
tarkistuksella finanssialan ulkopuolisten yritysten suojaavat johdannaiset vapautetaan 
valvontatoimista. Vapauttamisessa otetaan huomioon, että tällaiset johdannaistransaktiot 
eivät aiheuta minkäänlaista riskiä rahoitusjärjestelmän vakaudelle.

Tarkistus 740
Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) rajoittaa 
hyödykejohdannaissopimusten määrää, 
jonka henkilö, henkilöryhmä tai yksi tai 
useampi sijoituspalveluyritys voi tehdä 
tietyn ajanjakson kuluessa.

Or. en
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Tarkistus 741
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan b ja c alakohdassa 
myönnetyt valtuudet eivät koske 
finanssialan ulkopuolisten vastapuolten 
johdannaisia, jotka vähentävät 
objektiivisesti mitattuna kyseisen 
vastapuolen tai sen yritysryhmään 
kuuluvien finanssialan ulkopuolisten 
vastapuolten liiketoimintaan tai 
liiketoiminnan rahoittamiseen suoraan 
liittyvää riskiä.

Or. de

Perustelu

Finanssialan ulkopuolisten yritysten vapauttaminen selvitysvelvollisuudesta antaa niille 
mahdollisuuden harjoittaa tehokasta ja pysyvää riskinhallintaa OTC-markkinoilla tehtävillä 
strukturoiduilla ja standardoimattomilla transaktioilla, esimerkiksi raaka-aineiden 
hintariskien vähentämiseksi. Tämän vuoksi näiden yritysten pitää edelleen voida löytää ja 
ostaa niiden erityistarpeiden mukaan räätälöityjä johdannaisia OTC-markkinoilla.

Tarkistus 742
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EAMV voi tehdä päätöksen 1 kohdan 
mukaisesti vain, jos molemmat seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:

EAMV tekee päätöksen 1 kohdan nojalla, 
jos molemmat seuraavista edellytyksistä 
täyttyvät:

Or. en
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Tarkistus 743
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EAMV voi tehdä päätöksen 1 kohdan 
mukaisesti vain, jos molemmat seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:

EAMV tekee päätöksen 1 kohdan nojalla, 
jos molemmat seuraavista edellytyksistä 
täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 744
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EAMV voi tehdä päätöksen 1 kohdan 
mukaisesti vain, jos molemmat seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:

Tämän vaikuttamatta 
rahoitusmarkkinadirektiivin 59 artiklassa 
edellytettyihin toimenpiteisiin, EAMV voi 
tehdä päätöksen 1 kohdan mukaisesti vain, 
jos yksi tai useampi seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:

Or. en

Tarkistus 745
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edellä 1 kohdan a–c alakohdassa 
luetelluilla toimenpiteillä puututaan 
uhkaan, joka kohdistuu 
finanssimarkkinoiden asianmukaiseen 

(a) edellä 1 kohdan a–c alakohdassa 
luetelluilla toimenpiteillä estetään 
markkinoiden väärinkäyttö, vähennetään 
liiallista keinottelua tai poistetaan se,
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toimintaan ja eheyteen tai koko 
finanssijärjestelmän tai sen osan vakauteen 
unionissa;

puututaan uhkaan, joka kohdistuu 
finanssimarkkinoiden asianmukaiseen 
toimintaan ja eheyteen ja asianmukaiseen 
hinnoitteluun, myös fyysisten 
hyödykkeiden toimitusjärjestelyjen ja 
kyseisten hyödykemarkkinoiden 
hinnanmuodostuksen osalta tai koko 
finanssijärjestelmän tai sen osan 
vakauteen;

Or. en

Perustelu

Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät voi toimia hyödykejohdannaismarkkinoiden 
hinnanmuodostuksen vääristymisen estämiseksi tai jos se ei onnistu EAMV:n on ryhdyttävä 
toimiin, esimerkiksi rajoittamalla henkilöiden tai henkilöryhmien tekemien tai hallussaan 
pitämien sopimusten määrää.

Tarkistus 746
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edellä 1 kohdan a–c alakohdassa 
luetelluilla toimenpiteillä puututaan 
uhkaan, joka kohdistuu 
finanssimarkkinoiden asianmukaiseen 
toimintaan ja eheyteen tai koko 
finanssijärjestelmän tai sen osan vakauteen 
unionissa;

(a) edellä 1 kohdan a–c alakohdassa 
luetelluilla toimenpiteillä puututaan 
uhkaan, joka kohdistuu 
finanssimarkkinoiden tehokkaaseen ja 
asianmukaiseen toimintaan ja eheyteen 
myös fyysisten hyödykkeiden 
toimitusjärjestelyjen osalta, sillä se 
aiheuttaa liiallista keinottelua ja 
markkinoiden manipulointia, 
epävakauden lisääntymistä tai 
hinnanmuodostuksen vääristymistä, tai 
koko finanssijärjestelmän tai sen osan 
vakauteen unionissa, tai vääristää 
hyödykemarkkinoiden 
riskienhallintatoiminnot;

Or. en
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Tarkistus 747
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) poistaa merkittävän osan uhasta, joka 
kohdistuu finanssimarkkinoiden toimintaan 
ja eheyteen, fyysisten hyödykkeiden 
toimitusjärjestelyihin, tai koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauteen unionissa, tai parantaa 
merkittävästi toimivaltaisten viranomaisten 
kykyä valvoa uhkaa;

(a) poistaa merkittävän osan uhasta, joka 
kohdistuu finanssimarkkinoiden toimintaan 
ja eheyteen, fyysisten hyödykkeiden 
toimitusjärjestelyihin, tai koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauteen unionissa, tai parantaa 
merkittävästi toimivaltaisten viranomaisten 
kykyä valvoa uhkaa erityisesti siinä 
määrin kuin toimenpiteellä
i) tuetaan likviditeettiä, joka on tarpeen 
hyödykkeeseen liittyvään kaupalliseen 
toimintaan suoraan liittyvää riskiä 
objektiivisesti vähentävien liiketoimien 
helpottamiseksi;
ii) estetään markkinoiden väärinkäyttö;
iii) tuetaan asianmukaista hinnoittelua ja 
selvitysedellytyksiä;
iv) varmistetaan hinnanmuodostus 
fyysisillä markkinoilla;
v) estetään markkinoita vääristävien 
positioiden muodostuminen;

Or. en

Tarkistus 748
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) poistaa merkittävän osan uhasta, joka 
kohdistuu finanssimarkkinoiden toimintaan 

(a) estää markkinoiden väärinkäyttöä, 
vähentää liiallista keinottelua tai poistaa 
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ja eheyteen, fyysisten hyödykkeiden 
toimitusjärjestelyihin, tai koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauteen unionissa, tai parantaa 
merkittävästi toimivaltaisten viranomaisten 
kykyä valvoa uhkaa;

sen, poistaa merkittävän osan uhasta, joka 
kohdistuu asianmukaiseen hinnoitteluun, 
finanssimarkkinoiden asianmukaiseen 
toimintaan ja eheyteen tai fyysisten 
hyödykkeiden toimitusjärjestelyihin ja 
kyseisten hyödykemarkkinoiden 
hinnanmuodostukseen tai koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauteen unionissa, tai parantaa 
merkittävästi toimivaltaisten viranomaisten 
kykyä valvoa uhkaa;

Or. en

Tarkistus 749
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) poistaa merkittävän osan uhasta, joka 
kohdistuu finanssimarkkinoiden toimintaan 
ja eheyteen, fyysisten hyödykkeiden 
toimitusjärjestelyihin, tai koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauteen unionissa, tai parantaa 
merkittävästi toimivaltaisten viranomaisten 
kykyä valvoa uhkaa;

(a) poistaa uhan, joka kohdistuu 
finanssimarkkinoiden tehokkaaseen ja
asianmukaiseen toimintaan ja eheyteen, 
fyysisten hyödykkeiden 
toimitusjärjestelyihin, tai koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauteen unionissa, tai parantaa 
toimivaltaisten viranomaisten kykyä valvoa 
uhkaa;

Or. en

Tarkistus 750
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ei vaikuta haitallisesti (c) ei vaikuta haitallisesti 
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finanssimarkkinoiden tehokkuuteen eikä 
myöskään heikennä kyseisten 
markkinoiden likviditeettiä tai aiheuta 
epävarmuutta markkinatoimijoiden 
keskuudessa kohtuuttomassa määrin 
suhteessa toimenpiteestä saataviin etuihin.

finanssimarkkinoiden ja kyseisten 
hyödykemarkkinoiden tehokkuuteen 
vääristämällä niiden hinnanmuodostusta
kohtuuttomassa määrin suhteessa 
toimenpiteestä saataviin etuihin;

Or. en

Perustelu

Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät voi toimia hyödykejohdannaismarkkinoiden 
hinnanmuodostuksen vääristymisen estämiseksi tai jos toiminta ei onnistu, EAMV:n on 
ryhdyttävä toimiin, esimerkiksi rajoittamalla henkilöiden tai henkilöryhmien tekemien tai 
hallussaan pitämien sopimusten määrää. 

Tarkistus 751
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ei vaikuta haitallisesti 
finanssimarkkinoiden tehokkuuteen eikä 
myöskään heikennä kyseisten 
markkinoiden likviditeettiä tai aiheuta 
epävarmuutta markkinatoimijoiden 
keskuudessa kohtuuttomassa määrin 
suhteessa toimenpiteestä saataviin etuihin.

(c) ei vaikuta haitallisesti 
finanssimarkkinoiden tehokkuuteen eikä 
myöskään heikennä näiden markkinoiden 
vilpittömässä tarkoituksessa tehdyiltä 
suojaavilta liiketoimilta vaadittavaa
likviditeettiä tai aiheuta epävarmuutta 
markkinatoimijoiden keskuudessa tavalla, 
joka on suhteeton siitä saataviin etuihin 
nähden.

Or. en

Tarkistus 752
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Ennen kuin EAMV tekee päätöksen 
minkä tahansa 1 kohdassa tarkoitetun 
toimenpiteen toteuttamisesta tai 
jatkamisesta, se ilmoittaa asianomaisille 
viranomaisille toimenpiteestä, jota se 
ehdottaa. Jos on kyse 1 kohdan a tai b 
alakohdan mukaisesta pyynnöstä, 
ilmoituksessa on oltava tiedot henkilöstä 
tai henkilöistä, joille pyyntö osoitettiin, 
sekä pyyntöä koskevat yksityiskohtaiset 
tiedot ja perustelut. Jos on kyse 1 kohdan c 
alakohdan mukaisesta toimenpiteestä, 
ilmoituksessa on oltava tiedot kyseisestä 
henkilöstä tai henkilöryhmästä, 
sovellettavista rahoitusvälineistä, 
asianomaisista määrällisistä toimenpiteistä, 
kuten niiden sopimusten 
enimmäismäärästä, jotka kyseinen henkilö 
tai henkilöryhmä voi tehdä, sekä syistä, 
joiden vuoksi kyseiset enimmäismäärät on 
asetettu.

4. Ennen kuin EAMV tekee päätöksen 
minkä tahansa 1 kohdassa tarkoitetun 
toimenpiteen toteuttamisesta tai 
jatkamisesta, se ilmoittaa asianomaisille 
viranomaisille toimenpiteestä, jota se 
ehdottaa. Jos on kyse 1 kohdan a tai b 
alakohdan mukaisesta pyynnöstä, 
ilmoituksessa on oltava tiedot henkilöstä 
tai henkilöistä, joille pyyntö osoitettiin, 
sekä pyyntöä koskevat yksityiskohtaiset 
tiedot ja perustelut. Jos on kyse 1 kohdan c 
alakohdan mukaisesta toimenpiteestä, 
ilmoituksessa on oltava tiedot kyseisestä 
henkilöstä tai henkilöryhmästä, 
sovellettavista rahoitusvälineistä, 
asianomaisista määrällisistä toimenpiteistä, 
kuten niiden avointen positioiden
enimmäismäärästä, jotka kyseinen henkilö 
tai henkilöryhmä voi pitää hallussaan, 
sekä syistä, joiden vuoksi kyseiset 
enimmäismäärät on asetettu.

Or. en

Perustelu

Enimmäismäärän ei pitäisi viitata sopimusten määrään, jotka henkilö voi tehdä. Jos 
enimmäismäärä koskee hyödykejohdannaisia, sen pitäisi viitata avoimiin positioihin.

Tarkistus 753
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. EAMV julkaisee verkkosivustollaan 
tiedotteen kaikista päätöksistä, jotka 
koskevat minkä tahansa 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetun toimenpiteen 
määräämistä tai jatkamista. Tiedotteessa on 

6. EAMV julkaisee verkkosivustollaan 
tiedotteen kaikista päätöksistä, jotka 
koskevat minkä tahansa 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetun toimenpiteen 
määräämistä tai jatkamista. Tiedotteessa on 
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oltava yksityiskohtaiset tiedot kyseisestä 
henkilöstä tai henkilöryhmästä, 
sovellettavista rahoitusvälineistä, 
asianomaisista määrällisistä toimenpiteistä,
kuten niiden sopimusten
enimmäismäärästä, jotka kyseinen henkilö 
tai henkilöryhmä voi tehdä, sekä syistä, 
joiden vuoksi kyseiset enimmäismäärät on 
asetettu.

oltava yksityiskohtaiset tiedot kyseisestä 
henkilöstä tai henkilöryhmästä, 
sovellettavista rahoitusvälineistä, 
asianomaisista määrällisistä toimenpiteistä, 
kuten niiden avointen positioiden
enimmäismäärästä, jotka kyseinen henkilö 
tai henkilöryhmä voi pitää hallussaan, 
sekä syistä, joiden vuoksi kyseiset 
enimmäismäärät on asetettu.

Or. en

Perustelu

Enimmäismäärän ei pitäisi viitata sopimusten määrään, jotka henkilö voi tehdä. Jos 
enimmäismäärä koskee hyödykejohdannaisia, sen pitäisi viitata avoimiin positioihin.

Tarkistus 754
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. EAMV julkaisee verkkosivustollaan 
tiedotteen kaikista päätöksistä, jotka 
koskevat minkä tahansa 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetun toimenpiteen 
määräämistä tai jatkamista. Tiedotteessa on 
oltava yksityiskohtaiset tiedot kyseisestä 
henkilöstä tai henkilöryhmästä, 
sovellettavista rahoitusvälineistä, 
asianomaisista määrällisistä toimenpiteistä, 
kuten niiden sopimusten 
enimmäismäärästä, jotka kyseinen henkilö 
tai henkilöryhmä voi tehdä, sekä syistä, 
joiden vuoksi kyseiset enimmäismäärät on 
asetettu.

6. EAMV julkaisee verkkosivustollaan 
tiedotteen kaikista päätöksistä, jotka 
koskevat minkä tahansa 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetun toimenpiteen 
määräämistä tai jatkamista. Tiedotteessa on 
oltava yksityiskohtaiset tiedot kyseisestä 
henkilöstä tai henkilöryhmästä, 
sovellettavista rahoitusvälineistä, 
asianomaisista määrällisistä ja laadullisista 
toimenpiteistä, kuten niiden sopimusten 
enimmäismäärästä ja niiden 
bruttopositioiden ja avointen positioiden 
arvosta, jotka kyseinen henkilö tai 
henkilöryhmä voi tehdä, sekä syistä, joiden 
vuoksi kyseiset enimmäismäärät on 
asetettu.

Or. en



PE489.478v01-00 78/128 AM\901887FI.doc

FI

Tarkistus 755
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen kuin EAMV tekee päätöksen 
minkä tahansa 1 kohdassa tarkoitetun 
toimenpiteen toteuttamisesta tai 
jatkamisesta, se ilmoittaa asianomaisille 
viranomaisille toimenpiteestä, jota se 
ehdottaa. Jos on kyse 1 kohdan a tai b 
alakohdan mukaisesta pyynnöstä, 
ilmoituksessa on oltava tiedot henkilöstä 
tai henkilöistä, joille pyyntö osoitettiin, 
sekä pyyntöä koskevat yksityiskohtaiset 
tiedot ja perustelut. Jos on kyse 1 kohdan c 
alakohdan mukaisesta toimenpiteestä, 
ilmoituksessa on oltava tiedot kyseisestä 
henkilöstä tai henkilöryhmästä, 
sovellettavista rahoitusvälineistä, 
asianomaisista määrällisistä toimenpiteistä, 
kuten niiden sopimusten 
enimmäismäärästä, jotka kyseinen henkilö 
tai henkilöryhmä voi tehdä, sekä syistä, 
joiden vuoksi kyseiset enimmäismäärät on 
asetettu.

4. Ennen kuin EAMV tekee päätöksen 
minkä tahansa 1 kohdassa tarkoitetun 
toimenpiteen toteuttamisesta tai 
jatkamisesta, se ilmoittaa asianomaisille 
viranomaisille toimenpiteestä, jota se 
ehdottaa. Jos on kyse 1 kohdan a tai b 
alakohdan mukaisesta pyynnöstä, 
ilmoituksessa on oltava tiedot henkilöstä 
tai henkilöistä, joille pyyntö osoitettiin, 
sekä pyyntöä koskevat yksityiskohtaiset 
tiedot ja perustelut. Jos on kyse 1 kohdan c 
alakohdan mukaisesta toimenpiteestä, 
ilmoituksessa on oltava tiedot kyseisestä 
henkilöstä tai henkilöryhmästä, 
sovellettavista rahoitusvälineistä, 
asianomaisista määrällisistä ja laadullisista 
toimenpiteistä, kuten niiden sopimusten 
enimmäismäärästä ja niiden 
bruttopositioiden ja avointen positioiden 
arvosta, jotka kyseinen henkilö tai 
henkilöryhmä voi tehdä, sekä syistä, joiden 
vuoksi kyseiset enimmäismäärät on 
asetettu.

Or. en

Tarkistus 756
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. EAMV tarkastelee sopivin väliajoin ja 
vähintään kolmen kuukauden välein 
uudelleen 1 kohdan c alakohdassa 

8. EAMV tarkastelee sopivin väliajoin ja 
vähintään kolmen kuukauden välein 
uudelleen 1 kohdan c alakohdassa 
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tarkoitettuja toimenpiteitä. Jos 
toimenpiteen voimassaoloa ei jatketa 
kyseisen kolmen kuukauden jakson 
jälkeen, sen voimassaolo lakkaa ilman eri 
toimenpiteitä. Edellä olevia 2–8 kohtaa 
sovelletaan toimien uusimiseen.

tarkoitettuja toimenpiteitä. Edellä olevia 2–
8 kohtaa sovelletaan toimien uusimiseen.

Or. en

Tarkistus 757
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Komissio hyväksyy delegoituja 
säädöksiä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteistä, joissa täsmennetään 
perusteet ja seikat, jotka EAMV ottaa 
huomioon määrittäessään, milloin 
sijoittajansuojan tai 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen sekä koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauteen unionissa kohdistuu 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuja uhkia.

10. EAMV toimittaa teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa 
täsmennetään toimenpiteet, perusteet ja 
seikat, jotka se ottaa huomioon 
määrittäessään, milloin 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja olosuhteita 
ilmenee.

Or. en

Tarkistus 758
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 759
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. EAMV perustaa hyödykkeisiin 
erikoistuneen yksikön, jotta se voisi hoitaa 
tehokkaasti hyödykemarkkinoihin liittyviä 
tehtäviään ja koordinoida kyseisillä 
markkinoilla toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten valvontatoimia.

Or. en

Tarkistus 760
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 10 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 b. EAMV laatii tiiviissä yhteistyössä 
järjestelmäriskikomitean ja muiden EU:n 
ja kolmansien maiden asianomaisten 
alakohtaisten valvojien kanssa teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa 
täsmennetään asiaa koskevia 
indikaattoreita ja kynnysarvoja, joita 
tarvitaan hyödykemarkkinoiden 
ominaispiirteiden seuraamiseen, ja kerää 
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kohdennettuja ja koottuja 
yksityiskohtaisia tietoja, joita asetuksessa 
[Euroopan markkinarakenneasetus] 
valtuutettujen markkinatoimijoiden, 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien, 
organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien, OTC-
välittäjien ja kauppatietorekisterien on 
toimitettava asianomaisille toimivaltaisille 
viranomaisille, EAMV:lle ja 
järjestelmäriskikomitealle.
Näitä indikaattoreita hyödyntävät 
erityisesti toimivaltaiset viranomaiset ja 
EAMV:n hyödykejaosto tarkastellakseen 
jatkuvasti, yksityiskohtaisesti ja 
perusteellisesti kyseisten 
hyödykemarkkinoiden tuotanto- ja 
kulutusmalleja, välitystä, kuljetusta, 
sijoitusten arvioituja ja virallisia määriä 
mukaan lukien ennalta maksetut 
sopimukset, käyttämätöntä kapasiteettia ja 
pitkän aikavälin tarjonnan ja kysynnän 
suuntauksia sekä kyseisten 
hyödykemarkkinoiden hintojen 
heilahtelua ja vastaavuusmalleja muiden 
omaisuuserien ja omaisuuserien luokkien 
kanssa.
EAMV:n on toimitettava kyseisten 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [31 päivänä 
joulukuuta 2012].
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 2 
kohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 761
Sylvie Goulard
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Ehdotus asetukseksi
Otsikko 8

Komission teksti Tarkistus

Kolmansien maiden yritysten ilman 
sivuliikettä tarjoamat palvelut

Kolmansien maiden yritysten tarjoamat 
palvelut

Or. en

Tarkistus 762
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 8

Komission teksti Tarkistus

Kolmansien maiden yritysten ilman 
sivuliikettä tarjoamat palvelut

kolmansien maiden yritysten ilman 
sivuliikettä tarjoamat palvelut tai 
harjoittama toiminta.

Or. en

Tarkistus 763
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yleiset säännökset Palvelujen tarjoaminen ilman 
rekisteröintiä 

Or. en

Tarkistus 764
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
36 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Kolmansien maiden yritykset voivat 
tarjota sijoituspalveluita ja/tai harjoittaa 
sijoitustoimintaa yhdessä oheispalvelujen 
kanssa henkilöille, jotka on tunnustettu 
[uuden rahoitusmarkkinadirektiivin] 30 
artiklan säännöksiä sovellettaessa 
hyväksyttäviksi vastapuoliksi ja jotka ovat 
sijoittautuneet jäsenvaltioon muulla 
tavoin kuin siellä toimivalla sivuliikkeellä 
ilman, että ne tarvitsevat kyseisessä 
jäsenvaltiossa edellä mainitun direktiivin 
mukaista erillistä lupaa tai tämän 
asetuksen 36 artiklan mukaista 
rekisteröintiä.

Or. en

Perustelu

EU:n säännellyt yritykset (ja hallituselimet) olisi velvoitettava määrittämään, minkä asteista 
suojelua ne tarvitsevat ja minkälaisten vastapuolten kanssa niiden on toimittava. Kansallisten 
valvojien tehtävä on erittäin vaikea, sillä on valtava joukko EU:n ulkopuolisia vastapuolia, 
jotka mahdollisesti vaativat rekisteröintiä vain siksi, että ne toimivat tämänkaltaisten EU:ssa 
hyväksyttyjen vastapuolten kanssa.

Tarkistus 765
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Jos direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] mukaisesti 
toimiluvan saanut sijoituspalveluyritys, 
direktiivin 2006/48/EY mukaisesti 
toimiluvan saanut sijoituspalveluja 
tarjoava tai sijoitustoimintaa harjoittava 
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luottolaitos, direktiivin 2009/65/EY 
mukaisesti toimiluvan saanut 
rahastoyhtiö tai direktiivin 2011/61/EU 
mukaisesti toimiluvan saanut 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja 
siirtää toimintojaan, mukaan lukien 
sijoituspalveluita, kolmannen maan 
yritykselle kyseisten direktiivien asiaa 
koskevien säännösten mukaisesti, 
kolmannen maan yritys voi tarjota 
sijoituspalveluita henkilölle, joka siirtää 
toimintojaan muulla tavoin kuin siinä 
jäsenvaltiossa, jonne kyseinen henkilö on 
sijoittautunut, toimivalla sivuliikkeellä, 
ilman, että ne tarvitsevat kyseisessä 
jäsenvaltiossa edellä mainitun direktiivin 
mukaista erillistä lupaa tai tämän 
asetuksen 36 artiklan mukaista 
rekisteröintiä.

Or. en

Perustelu

Säännellyt yritykset voivat siirtää kolmansien maiden yrityksille monenlaisia palveluita, 
mukaan lukien salkunhoito, varojen säilyttämien ja hallinta.

Tarkistus 766
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kolmannen maan yritys voi tarjota 
direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 30 artiklassa 
lueteltuja palveluita unioniin
sijoittautuneille hyväksyttäville 
vastapuolille ilman sivuliikkeen 
perustamista vain siinä tapauksessa, että se 
on rekisteröity 37 artiklan mukaisesti 
rekisteriin, jota EAMV pitää kolmansien 
maiden yrityksistä.

1. Kolmannen maan yritys voi tarjota 
sijoituspalveluita ja/tai harjoittaa 
sijoitustoimintaa yhdessä oheispalvelujen 
kanssa direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] liitteessä II 
olevassa I jaksossa tarkoitetuille 
ammattimaisille sijoittajille, jotka ovat 
sijoittautuneet jäsenvaltioon muulla 
tavoin kuin siellä toimivalla sivuliikkeellä, 
ilman, että se tarvitsee tämän direktiivin 
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mukaan toimilupaa kyseisessä 
jäsenvaltiossa siinä tapauksessa, että se on 
rekisteröity 37 artiklan mukaisesti 
rekisteriin, jota EAMV pitää kolmansien 
maiden yrityksistä

Or. en

Perustelu

Monissa tapauksissa olisi epäkäytännöllistä vaatia, että kaikkiin EU:n sijoittajien kanssa 
tehtyihin sopimuksiin sovelletaan EU:n lainsäädäntöä. Vaikka säännös rajoitettaisiin 
lainkäyttöalueeseen, se hankaloittaisi asioita eräissä tapauksissa, esimerkiksi 
merkintäsitoumussopimuksissa, joissa tuomiovaltaa koskeva lauseke voi olla vaikeasti 
neuvoteltavissa.

Tarkistus 767
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kolmannen maan yritys voi tarjota 
direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 30 artiklassa 
lueteltuja palveluita unioniin 
sijoittautuneille hyväksyttäville 
vastapuolille ilman sivuliikkeen 
perustamista vain siinä tapauksessa, että se 
on rekisteröity 37 artiklan mukaisesti 
rekisteriin, jota EAMV pitää kolmansien 
maiden yrityksistä.

1. Kolmannen maan yritys voi tarjota 
direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 30 artiklassa 
lueteltuja palveluita unioniin 
sijoittautuneille hyväksyttäville 
vastapuolille ja ammattimaisille 
sijoittajille ilman sivuliikkeen perustamista 
vain siinä tapauksessa, että se on 
rekisteröity 37 artiklan mukaisesti 
rekisteriin, jota EAMV pitää kolmansien 
maiden yrityksistä.

Or. en

Tarkistus 768
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kolmannen maan yritys voi tarjota 
direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 30 artiklassa 
lueteltuja palveluita unioniin 
sijoittautuneille hyväksyttäville 
vastapuolille ilman sivuliikkeen 
perustamista vain siinä tapauksessa, että se 
on rekisteröity 37 artiklan mukaisesti 
rekisteriin, jota EAMV pitää kolmansien 
maiden yrityksistä.

1. Kolmannen maan yritys voi tarjota 
sijoituspalveluita direktiivin .../.../EU [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] liitteessä II 
olevassa I jaksossa tarkoitetuille unioniin 
sijoittautuneille hyväksyttäville 
vastapuolille ja ammattimaisille 
sijoittajille ilman sivuliikkeen perustamista 
vain siinä tapauksessa, että se on 
rekisteröity 37 artiklan mukaisesti 
rekisteriin, jota EAMV pitää kolmansien 
maiden yrityksistä.

Or. en

Tarkistus 769
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kolmannen maan yritys voi tarjota 
direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 30 artiklassa
lueteltuja palveluita unioniin 
sijoittautuneille hyväksyttäville 
vastapuolille ilman sivuliikkeen 
perustamista vain siinä tapauksessa, että se 
on rekisteröity 37 artiklan mukaisesti 
rekisteriin, jota EAMV pitää kolmansien 
maiden yrityksistä.

1. Kolmannen maan yritys voi tarjota 
direktiivin .../.../EU [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] liitteessä I 
olevassa A jaksossa lueteltuja palveluita, 
8–10 kohdissa lueteltuja palveluita 
lukuun ottamatta, hyväksyttäville 
vastapuolille vain siinä tapauksessa, että 
ne ovat sijoittautuneet unioniin 
sivuliikkeellä ja vain siinä tapauksessa, 
että se on rekisteröity 37 artiklan mukaisen 
vastaavuuspäätöksen perusteella
rekisteriin, jota EAMV pitää kolmansien 
maiden yrityksistä

Or. en

Tarkistus 770
Corien Wortmann-Kool
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Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kolmannen maan yritys voi tarjota 
direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 30 artiklassa 
lueteltuja palveluita unioniin 
sijoittautuneille hyväksyttäville 
vastapuolille ilman sivuliikkeen 
perustamista vain siinä tapauksessa, että se 
on rekisteröity 37 artiklan mukaisesti 
rekisteriin, jota EAMV pitää kolmansien 
maiden yrityksistä.

1. Kolmannen maan yritys voi tarjota 
direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] liitteessä I 
olevassa A jaksossa lueteltua 
sijoitusneuvontaa unioniin sijoittautuneille 
hyväksyttäville vastapuolille ja 
ammattimaisille sijoittajille ilman 
sivuliikkeen perustamista vain siinä 
tapauksessa, että se on rekisteröity 37 
artiklan mukaisesti rekisteriin, jota EAMV 
pitää kolmansien maiden yrityksistä.

Or. en

Tarkistus 771
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sivuliike on perustettava siihen 
jäsenvaltioon, jossa merkittävin osa 
kolmannen maan yrityksen toiminnasta 
sijaitsee, ja se on perustamispaikan 
toimivaltaisten viranomaisten valvonnan 
alainen.
EAMV:n ja kolmannen maan 
toimivaltaisen viranomaisen välillä olisi 
oltava yhteistyöjärjestelyt. Sen 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, 
jossa sivuliike on perustettu, ja 
kolmannen maan toimivaltaisen 
viranomaisen välillä olisi oltava 
yhteistyöjärjestelyjä.

Or. en
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Tarkistus 772
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. EAMV voi rekisteröidä kolmannen 
maan yrityksen, joka on hakenut 1 kohdan 
mukaisesti lupaa sijoituspalveluiden 
tarjoamiseen ja sijoitustoiminnan 
harjoittamiseen unionissa, vain seuraavien 
edellytysten täyttyessä:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 773
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) komissio on tehnyt 37 artiklan 1 kohdan 
mukaisen päätöksen;

(a) komissio on tehnyt 37 artiklan 1 kohdan 
mukaisen päätöksen, ja tunnustaa, että
kolmannen maan vakavaraisuuden ja 
liiketoiminnan menettelytapojen 
valvontakehyksellä on vastaava vaikutus;

Or. en

Tarkistus 774
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

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

(b) yritys on saanut lainkäyttöalueella, jolle 
se on sijoittautunut, luvan tarjota 
sijoituspalveluita ja harjoittaa 
sijoitustoimintaa unionissa, ja se on 
tehokkaan valvonnan ja täytäntöönpanon 
kohteena, jotta voidaan varmistaa, että se 
noudattaa kyseisessä kolmannessa maassa 
sovellettavia vaatimuksia;

(b) yritys on saanut lainkäyttöalueella, jolle 
sen pääkonttori on sijoittautunut, luvan 
tarjota sijoituspalveluita ja harjoittaa 
sijoitustoimintaa unionissa, ja se on 
tehokkaan valvonnan ja täytäntöönpanon 
kohteena, jotta voidaan varmistaa, että se 
noudattaa kyseisessä kolmannessa maassa 
sovellettavia vaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 775
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun kolmannen 
maan on toimitettava hakemuksensa 
EAMV:lle komission tehtyä 37 artiklassa 
tarkoitetun päätöksen, jossa sen kolmannen 
maan lainsäädäntö- ja valvontakehyksen, 
jossa kolmannen maan yritykselle on 
myönnetty lupa, katsotaan vastaavan 37 
artiklan 1 kohdassa kuvailtavia 
vaatimuksia.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun kolmannen 
maan yrityksen, joka haluaa tarjota 
sijoituspalveluita tai harjoittaa 
sijoitustoimintaa, on toimitettava 
hakemuksensa EAMV:lle komission tehtyä 
37 artiklassa tarkoitetun päätöksen, jossa 
sen kolmannen maan lainsäädäntö- ja 
valvontakehyksen, jossa kolmannen maan 
yritykselle on myönnetty lupa, katsotaan 
vastaavan vakavaraisuuden ja 
liiketoiminnan menettelytapojen osalta 37 
artiklan 1 kohdassa kuvailtavia 
vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 776
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan mukaisesti palveluita 
tarjoavien kolmansien maiden yritysten 
on ilmoitettava unioniin sijoittautuneille 
asiakkaille ennen sijoituspalveluiden 
tarjoamisesta siitä, että niillä ei ole lupaa 
tarjota palveluita muille asiakkaille kuin 
hyväksyttäville vastapuolille ja että niihin 
ei kohdisteta valvontaa unionissa. Niiden 
on ilmoitettava sen toimivaltaisen 
viranomainen nimi ja osoite, joka vastaa 
valvonnasta kolmannessa maassa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 777
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan mukaisesti palveluita 
tarjoavien kolmansien maiden yritysten on 
ilmoitettava unioniin sijoittautuneille 
asiakkaille ennen sijoituspalveluiden 
tarjoamisesta siitä, että niillä ei ole lupaa 
tarjota palveluita muille asiakkaille kuin 
hyväksyttäville vastapuolille ja että niihin 
ei kohdisteta valvontaa unionissa. Niiden 
on ilmoitettava sen toimivaltaisen 
viranomainen nimi ja osoite, joka vastaa 
valvonnasta kolmannessa maassa.

Tämän artiklan mukaisesti palveluita 
tarjoavien tai sijoitustoimintaa 
harjoittavien kolmansien maiden yritysten 
on ilmoitettava unioniin sijoittautuneille 
asiakkaille ennen sijoituspalveluiden 
tarjoamista tai sijoitustoiminnan 
harjoittamista siitä, että paitsi jos se 
sallitaan direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 36 b artiklan 
perusteella hyväksyttyjen asiaa koskevien 
kansallisten säännösten nojalla, niillä ei 
ole lupaa tarjota palveluita tai harjoittaa 
direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 
soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa 
unionissa muille asiakkaille kuin 1 
kohdassa tarkoitetuille ammattimaisille 
sijoittajille ja että niihin ei kohdisteta 
valvontaa unionissa. Niiden on ilmoitettava 
sen toimivaltaisen viranomainen nimi ja 
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osoite, joka vastaa valvonnasta 
kolmannessa maassa.

Or. en

Tarkistus 778
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tiedot on toimitettava kirjallisesti ja 
näkyvästi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 779
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unioniin sijoittautuneiden henkilöiden on 
sallittava vastaanottaa sellaisen kolmannen 
maan yrityksen tarjoamia 
sijoituspalveluita, joka ei ole 
rekisteröitynyt 1 kohdan mukaisesti, 
pelkästään omasta aloitteestaan.

Unioniin sijoittautuneiden henkilöiden on 
sallittava vastaanottaa sellaisen kolmannen 
maan yrityksen tarjoamia 
sijoituspalveluita, joka ei ole 
rekisteröitynyt 1 kohdan mukaisesti, 
omasta aloitteestaan.

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi on täsmennettävä, että unioniin sijoittautuneet henkilöt voivat 
pyytää palveluita kolmansien maiden yrityksiltä ilman erillisiä rajoituksia. Tiedon ja 
tutkimusaineiston siirtämisen pitää olla edelleen mahdollista.
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Tarkistus 780
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unioniin sijoittautuneiden henkilöiden on 
sallittava vastaanottaa sellaisen kolmannen 
maan yrityksen tarjoamia 
sijoituspalveluita, joka ei ole 
rekisteröitynyt 1 kohdan mukaisesti, 
pelkästään omasta aloitteestaan.

Unioniin sijoittautuneiden henkilöiden on 
sallittava vastaanottaa sellaisen kolmannen 
maan yrityksen tarjoamia 
sijoituspalveluita, joka ei ole 
rekisteröitynyt 1 kohdan mukaisesti, 
pelkästään omasta aloitteestaan.
Yksittäisen henkilön tekemä aloite ei 
oikeuta kolmannen maan yritystä 
markkinoimaan uusia tuoteryhmiä 
kyseiselle henkilölle.

Or. en

Perustelu

On sallittava passiivinen markkinointi, mutta se ei saa johtaa kaikentyyppiseen hyvin 
erilaisten sijoitustuoteryhmien aktiiviseen markkinointiin.

Tarkistus 781
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unioniin sijoittautuneiden henkilöiden on 
sallittava vastaanottaa sellaisen kolmannen 
maan yrityksen tarjoamia 
sijoituspalveluita, joka ei ole 
rekisteröitynyt 1 kohdan mukaisesti, 
pelkästään omasta aloitteestaan.

Unioniin sijoittautuneiden henkilöiden on 
sallittava vastaanottaa kolmannen maan 
yrityksen tarjoamia sijoituspalveluita 
pelkästään omasta aloitteestaan.
Tällaisessa tapauksessa palveluja ei 
pitäisi katsoa unionin alueella tarjotuiksi. 
Kolmansien maiden yritysten on 
ilmoitettava palveluita hakeville 
henkilöille, että niillä ei ole lupaa tarjota 
palveluita unionissa ja että niihin ei 
kohdisteta valvontaa unionissa. Tiedot on 
toimitettava näkyvästi.
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Kolmannen maan yritykset eivät saa 
hakea henkilöasiakkaita unionissa tai 
mainostaa sijoituspalveluja tai -toimintaa 
yhdessä oheispalvelujen kanssa 
unionissa.
Kolmannen maan yritys saa hakea 
asiakkaita tai mainostaa sijoituspalveluja 
tai -toimintaa yhdessä oheispalvelujen 
kanssa unionissa vain jos kohteena ovat 
hyväksyttäviksi vastapuoliksi tunnustetut 
henkilöt, sillä edellytyksellä, että yritys on 
rekisteröity 36 ja 37 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 782
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kolmannen maan 
sijoituspalveluyrityksiin ja markkinoiden 
ylläpitäjiin, jotka tarjoavat palveluita 
hyväksyttäville vastapuolille tämän 
artiklan mukaisesti, sovelletaan tämän 
asetuksen 19, 20, 21, 22 ja 23 artiklan 
vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

In order to ensure market integrity and transparency as well as a level playing field, the rules 
proposed for EU investment firms must be imposed on 3rd country investment firms providing 
services to eligible counterparties, including public transparency and transaction reporting 
(articles 19, 20, 21, 22 and 23). The eligible counterparty regime for EU investment firms 
imposes essential market-facing obligations, such as transparency and transaction reporting. 
By contrast, these obligations are not imposed on 3rd country investment firms providing the 
same service. Therefore, crucial parts of trading activity carried out by 3rd country 
investment firms would take place without transparency to the public or to the supervisors. 
This would have a detrimental effect on price formation and market oversight.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 783
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kolmansien maiden yritysten ja EU:n 
sijoittajien välillä mahdollisesti ilmenevät 
riidat on ratkaistava jäsenvaltion
lainsäädännön mukaisesti ja sen 
lainkäyttöalueella.

5. Tämän artiklan mukaisesti palveluita 
tarjoavien tai toimintaa harjoittavien
kolmansien maiden yritysten on 
ilmoitettava unioniin sijoittautuneille 
asiakkaille ennen sijoituspalveluiden 
tarjoamista tai sijoitustoiminnan 
harjoittamista, että kyseisiin palveluihin 
tai toimintaan liittyvät riidat saatetaan 
jäsenvaltion tuomioistuimen tai 
välimiesoikeuden käsiteltäviksi.

Or. en

Perustelu

Monissa tapauksissa olisi epäkäytännöllistä vaatia, että kaikkiin EU:n sijoittajien kanssa 
tehtyihin sopimuksiin sovelletaan EU:n lainsäädäntöä. Vaikka säännös rajoitettaisiin 
lainkäyttöalueeseen, se hankaloittaisi asioita eräissä tapauksissa, esimerkiksi 
merkintäsitoumussopimuksissa, joissa tuomiovaltaa koskeva lauseke voi olla vaikeasti 
neuvoteltavissa.

Tarkistus 784
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta hyväksyä
tekniset sääntelystandardit, joissa 
määritetään tiedot, jotka hakemuksen 
esittävän kolmannen maan yrityksen on 
annettava EAMV:lle 3 kohdan mukaisessa 
rekisteröintihakemuksessaan, ja 4 kohdan

EAMV laatii teknisten täytäntöönpano-
standardien luonnoksia, joissa määritetään 
tiedot, jotka kolmannen maan yrityksen on 
annettava EAMV:lle 3 kohdan mukaisessa 
rekisteröintihakemuksessaan, ja
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mukaisesti annettavien tietojen muoto.
(a) 4 kohdan mukaisesti annettavien 
tietojen muoto, ja 
(b) kaikki tarvittavat 37 artiklan nojalla 
annettavat tiedot. 

Or. en

Tarkistus 785
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit hyväksytään
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 
artiklan mukaisesti.

EAMV:n on toimitettava tekniset 
täytäntöönpanostandardit komissiolle 
viimeistään...*. Komissiolle siirretään 
valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetut tekniset 
täytäntöönpanostandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 786
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa komissiolle näiden 
teknisten sääntelystandardien luonnoksen 
viimeistään […].

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 787
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tehdä kolmatta maata 
koskevan päätöksen 42 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti, jos 
kyseisen kolmannen maan oikeudellisilla ja 
valvontajärjestelyillä varmistetaan, että 
kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan 
saaneet yritykset noudattavat 
oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka 
vaikutukseltaan vastaavat direktiivissä N:o 
[rahoitusmarkkinadirektiivi], tässä 
asetuksessa ja direktiivissä 2006/49/EY 
[omien varojen riittävyyttä koskeva 
direktiivi] sekä näiden säädösten 
täytäntöönpanotoimenpiteissä vahvistettuja 
vaatimuksia, ja että kyseinen kolmas maa 
tunnustaa vastaavasti ja vastavuoroisesti 
kyseisen direktiivin mukaisesti toimiluvan 
saaneisiin sijoituspalveluyrityksiin 
sovellettavan vakavaraisuuden 
valvontakehyksen.

Komissio voi tehdä kolmatta maata 
koskevan päätöksen 42 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti, jos 
kyseisen kolmannen maan oikeudellisilla ja 
valvontajärjestelyillä varmistetaan, että 
kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan 
saaneet yritykset noudattavat 
vakavaraisuuden ja liiketoiminnan 
menettelytapojen osalta oikeudellisesti 
sitovia vaatimuksia, jotka vaikutukseltaan 
vastaavat direktiivissä N:o 
[rahoitusmarkkinadirektiivi], tässä 
asetuksessa ja direktiivissä 2006/49/EY 
[omien varojen riittävyyttä koskeva 
direktiivi] sekä näiden säädösten 
täytäntöönpanotoimenpiteissä vahvistettuja 
vakavaraisuutta ja liiketoiminnan 
menettelytapoja koskevia vaatimuksia, ja 
että kyseinen kolmas maa tunnustaa 
vastaavasti kyseisen direktiivin mukaisesti 
toimiluvan saaneisiin 
sijoituspalveluyrityksiin sovellettavan 
vakavaraisuuden valvontakehyksen.

Or. en

Perustelu

Vaatimusta siitä, että vakavaraisuuden valvontakehys tunnustetaan vastaavasti ja 
vastavuoroisesti, saatetaan käyttää EU:n yrityksiä vastaan. Sanamuoto olisi mukautettava 
vastaamaan Euroopan markkinarakenneasetusta. Euroopan markkinarakenneasetuksen 
vastaavissa säännöksissä ei ole nimenomaista viittausta vastavuoroisuuteen, ks. 23 artiklan 
3 kohta (tosiasiallinen vastaava tunnustaminen) ja 3 artiklan 2 kohta sekä 23 artiklan 
2 kohta. Ks. myös rahoitusmarkkinadirektiivin 28 artiklan 5 kohta ja 24 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan kommentit. 37 artiklan 1 kohdan sanamuodon olisi oltava vastaavanlainen.
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Tarkistus 788
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tehdä kolmatta maata 
koskevan päätöksen 42 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti, jos 
kyseisen kolmannen maan oikeudellisilla ja 
valvontajärjestelyillä varmistetaan, että 
kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan 
saaneet yritykset noudattavat 
oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka
vaikutukseltaan vastaavat direktiivissä N:o 
[rahoitusmarkkinadirektiivi], tässä 
asetuksessa ja direktiivissä 2006/49/EY 
[omien varojen riittävyyttä koskeva 
direktiivi] sekä näiden säädösten 
täytäntöönpanotoimenpiteissä vahvistettuja 
vaatimuksia, ja että kyseinen kolmas maa 
tunnustaa vastaavasti ja vastavuoroisesti 
kyseisen direktiivin mukaisesti toimiluvan 
saaneisiin sijoituspalveluyrityksiin 
sovellettavan vakavaraisuuden 
valvontakehyksen.

Komissio voi tehdä kolmatta maata 
koskevan päätöksen 42 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti, jos 
kyseisen kolmannen maan oikeudellisilla ja 
valvontajärjestelyillä varmistetaan, että 
kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan 
saaneet yritykset noudattavat 
oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka 
vaikutukseltaan vastaavat direktiivissä 
N:o [rahoitusmarkkinadirektiivi], tässä 
asetuksessa ja direktiivissä 2006/49/EY 
[omien varojen riittävyyttä koskeva 
direktiivi] sekä näiden säädösten 
täytäntöönpanotoimenpiteissä vahvistettuja 
vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Vastavuoroisuus ei ole perusteltua ja se on WTO:n määräysten vastainen. Aikana, jolloin 
tarvitaan ulkopuolisia sijoituksia unioniin, on järjetöntä pystyttää kaupan esteitä.

Tarkistus 789
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tehdä kolmatta maata 
koskevan päätöksen 42 artiklassa 

Komissio tekee viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2014 kolmatta maata koskevan 
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tarkoitetun menettelyn mukaisesti, jos 
kyseisen kolmannen maan oikeudellisilla ja 
valvontajärjestelyillä varmistetaan, että 
kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan 
saaneet yritykset noudattavat 
oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka
vaikutukseltaan vastaavat direktiivissä N:o 
[rahoitusmarkkinadirektiivi], tässä 
asetuksessa ja direktiivissä 2006/49/EY 
[omien varojen riittävyyttä koskeva 
direktiivi] sekä näiden säädösten 
täytäntöönpanotoimenpiteissä vahvistettuja 
vaatimuksia, ja että kyseinen kolmas maa 
tunnustaa vastaavasti ja vastavuoroisesti 
kyseisen direktiivin mukaisesti toimiluvan 
saaneisiin sijoituspalveluyrityksiin 
sovellettavan vakavaraisuuden 
valvontakehyksen.

päätöksen 42 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti, jos kyseisen 
kolmannen maan oikeudellisilla ja 
valvontajärjestelyillä varmistetaan, että 
kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan 
saaneet yritykset noudattavat 
oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka 
vaikutukseltaan vastaavat direktiivissä N:o 
[rahoitusmarkkinadirektiivi], tässä 
asetuksessa ja direktiivissä 2006/49/EY 
[omien varojen riittävyyttä koskeva 
direktiivi] sekä näiden säädösten 
täytäntöönpanotoimenpiteissä vahvistettuja 
vaatimuksia, ja että kyseinen kolmas maa 
tunnustaa vastaavasti ja vastavuoroisesti 
kyseisen direktiivin mukaisesti toimiluvan 
saaneisiin sijoituspalveluyrityksiin 
sovellettavan vakavaraisuuden 
valvontakehyksen.

Or. en

Tarkistus 790
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tehdä kolmatta maata 
koskevan päätöksen 42 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti, jos 
kyseisen kolmannen maan oikeudellisilla ja 
valvontajärjestelyillä varmistetaan, että 
kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan 
saaneet yritykset noudattavat 
oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka 
vaikutukseltaan vastaavat direktiivissä N:o 
[rahoitusmarkkinadirektiivi], tässä 
asetuksessa ja direktiivissä 2006/49/EY 
[omien varojen riittävyyttä koskeva 
direktiivi] sekä näiden säädösten 
täytäntöönpanotoimenpiteissä vahvistettuja 
vaatimuksia, ja että kyseinen kolmas maa 
tunnustaa vastaavasti ja vastavuoroisesti 

Komissio voi tehdä kolmatta maata 
koskevan päätöksen 42 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti, jos 
kyseisen kolmannen maan oikeudellisilla ja 
valvontajärjestelyillä varmistetaan, että 
kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan 
saaneet yritykset noudattavat 
oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka 
vaikutukseltaan vastaavat direktiivissä 
N:o [rahoitusmarkkinadirektiivi], tässä 
asetuksessa ja direktiivissä 2006/49/EY 
[omien varojen riittävyyttä koskeva 
direktiivi] sekä näiden säädösten 
täytäntöönpanotoimenpiteissä vahvistettuja 
vaatimuksia, ja että sovelletaan vastaavan 
valvonnan ja vakauden turvaavia 
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kyseisen direktiivin mukaisesti toimiluvan 
saaneisiin sijoituspalveluyrityksiin 
sovellettavan vakavaraisuuden 
valvontakehyksen.

perussääntöjä.

Or. en

Tarkistus 791
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tehdä kolmatta maata
koskevan päätöksen 42 artiklassa
tarkoitetun menettelyn mukaisesti, jos 
kyseisen kolmannen maan oikeudellisilla 
ja valvontajärjestelyillä varmistetaan, että 
kyseisessä kolmannessa maassa 
toimiluvan saaneet yritykset noudattavat 
oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka 
vaikutukseltaan vastaavat direktiivissä 
N:o [rahoitusmarkkinadirektiivi], tässä 
asetuksessa ja direktiivissä 2006/49/EY 
[omien varojen riittävyyttä koskeva 
direktiivi] sekä näiden säädösten 
täytäntöönpanotoimenpiteissä 
vahvistettuja vaatimuksia, ja että kyseinen 
kolmas maa tunnustaa vastaavasti ja 
vastavuoroisesti kyseisen direktiivin 
mukaisesti toimiluvan saaneisiin 
sijoituspalveluyrityksiin sovellettavan 
vakavaraisuuden valvontakehyksen.

Komissio tekee kolmannen maan 
vastaavuutta koskevan päätöksen 42 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

(a) kyseisen kolmannen maan 
oikeudellisilla ja valvontajärjestelyillä 
varmistetaan, että yritykset ovat saaneet 
toimiluvan kyseisessä kolmannessa 
maassa ja noudattavat oikeudellisesti 
sitovia vaatimuksia, jotka vaikutukseltaan 
vastaavat direktiivissä N:o 
[rahoitusmarkkinadirektiivi], tässä 
asetuksessa ja direktiivissä 2006/49/EY 
sekä näiden säädösten 
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täytäntöönpanotoimenpiteissä 
vahvistettuja vaatimuksia, ja
(b) että kyseinen kolmas maa tunnustaa 
vastaavasti ja vastavuoroisesti tämän 
asetuksen mukaisesti toimiluvan 
saaneisiin sijoituspalveluyrityksiin 
sovellettavan vakavaraisuuden 
valvontakehyksen, mukaan lukien EU:n 
yritysten vastavuoroiset mahdollisuudet 
tarjota samanlaisia palveluita 
hyväksyttäville vastapuolille kyseisessä 
kolmannessa maassa. 
Komissio kuulee ensin EAMV:tä ja laatii 
kolmen kuukauden kuluessa sitovan 
lausunnon kolmannen maan 
vakavaraisuuden valvontakehyksen 
vastaavuudesta.

Or. en

Tarkistus 792
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kolmannen maan vakavaraisuuden 
valvontakehys voidaan katsoa vastaavaksi, 
jos se täyttää seuraavat edellytykset:

Kolmannen maan vakavaraisuuden ja 
liiketoiminnan menettelytapojen
valvontakehys katsotaan vaikutuksiltaan 
vastaavaksi, jos se täyttää seuraavat 
edellytykset:

Or. en

Tarkistus 793
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Kolmannen maan vakavaraisuuden 
valvontakehys voidaan katsoa vastaavaksi, 
jos se täyttää seuraavat edellytykset:

Kolmannen maan vakavaraisuuden 
valvontakehys voidaan katsoa 
vaikutuksiltaan vastaavaksi, jos se täyttää 
seuraavat edellytykset:

Or. en

Perustelu

Sanamuoto saatetaan vastaamaan Euroopan markkinarakenneasetusta.

Tarkistus 794
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kolmannen maan vakavaraisuuden 
valvontakehys voidaan katsoa vastaavaksi, 
jos se täyttää seuraavat edellytykset:

Kolmannen maan vakavaraisuuden 
valvontakehys voidaan katsoa 
vaikutuksiltaan vastaavaksi, jos se täyttää 
seuraavat edellytykset:

Or. en

Tarkistus 795
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) Tässä kohdassa tarkoitettu 
komission päätös voidaan rajoittaa 
koskemaan yhtä tai useampaa 
yritysluokkaa. Siinä tapauksessa 
kolmannen maan yritys voidaan 
rekisteröidä 36 artiklan mukaisesti, jos se 
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kuuluu luokkaan, jota komission päätös 
koskee.

Or. en

Tarkistus 796
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) kyseisessä kolmannessa maassa 
sovelletaan vastavuoroisia 
pääsyvaatimuksia EU:hun 
sijoittautuneisiin sijoituspalveluyrityksiin 
ja siellä on otettu käyttöön keskinäistä 
tunnustamista koskeva järjestelmä.

Or. en

Tarkistus 797
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
37 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

37 a artikla
Sen kolmannen maan ulkopuolella, jonne 
pääkonttori on sijoittautunut, sijaitsevan 

sivuliikkeen välityksellä tarjottavat 
palvelut tai toiminnot

1. Jos kolmannen maan yritys tarjoaa 
sijoituspalveluja tai harjoittaa 
sijoitustoimintaa muussa kolmannessa 
maassa kuin siinä, jonne sen pääkonttori 
on sijoittautunut, sijaitsevan sivuliikkeen 
välityksellä, sovelletaan 36 ja 37 artiklaa 
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siten kuin viittaukset siihen kolmanteen 
maahan, jonne sen pääkonttori on 
sijoittautunut, sisältäisivät viittauksen 
kolmanteen maahan, jossa sivuliike 
sijaitsee, siinä määrin kuin se on 
olennaista ottaen huomioon 
valvontavastuiden jakamisen kahden 
kolmannen maan kesken.
2. Jos kolmannen maan yritys tarjoaa 
sijoituspalveluja tai harjoittaa 
sijoitustoimintaa jäsenvaltioon 
sijoittautuneen [uuden 
rahoitusmarkkinadirektiivin] 46 a 
artiklan mukaisesti toimiluvan saaneen 
sivuliikkeen välityksellä, 36 artiklan 4 
kohtaa muutetaan siten, että yritys saa 
siirtää sivuliikkeen valvonnan 
sivuliikkeen sijoittautumisjäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä ei ole selvää, miten komission ehdotuksen säännöksiä sovellettaisiin siinä 
tapauksessa, että kolmannen maan yritys tarjoaa palveluita tai harjoittaa toimintaa EU:ssa 
toisessa kolmannessa maassa sijaitsevan sivuliikkeen välityksellä. Tarkistus selkeyttää asiaa 
ja parantaa oikeusvarmuutta.

Tarkistus 798
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV rekisteröi 36 artiklan mukaisesti 
EU:n ulkopuoliset yritykset, joiden 
sallitaan tarjoavan sijoituspalveluja tai 
harjoittavan sijoitustoimintaa unionissa. 
Rekisteri on asetettava julkisesti saataville 
EAMV:n verkkosivustolle, ja siinä on 
oltava niitä palveluita tai toimintoja, joita 
EU:n ulkopuoliset yritykset saavat tarjota 

EAMV rekisteröi 36 artiklan mukaisesti 
kolmansien maiden yritykset, joiden 
sallitaan tarjoavan sijoituspalveluja tai 
harjoittavan sijoitustoimintaa unionissa. 
Rekisteri on asetettava julkisesti saataville 
EAMV:n verkkosivustolle, ja siinä on 
oltava niitä palveluita tai toimintoja, joita 
kolmansien maiden yritykset saavat tarjota 
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ja harjoittaa, sekä kyseisten yritysten 
valvonnasta kolmannessa maassa vastuussa 
olevaa toimivaltaista viranomaista 
koskevat tiedot.

ja harjoittaa, sekä kyseisten yritysten 
valvonnasta kolmannessa maassa vastuussa 
olevaa toimivaltaista viranomaista 
koskevat tiedot.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella teksti mukautetaan 2 artiklassa olevaan kolmannen maan yrityksen 
määritelmään.

Tarkistus 799
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV rekisteröi 36 artiklan mukaisesti 
EU:n ulkopuoliset yritykset, joiden 
sallitaan tarjoavan sijoituspalveluja tai 
harjoittavan sijoitustoimintaa unionissa. 
Rekisteri on asetettava julkisesti saataville 
EAMV:n verkkosivustolle, ja siinä on 
oltava niitä palveluita tai toimintoja, joita 
EU:n ulkopuoliset yritykset saavat tarjota 
ja harjoittaa, sekä kyseisten yritysten 
valvonnasta kolmannessa maassa
vastuussa olevaa toimivaltaista 
viranomaista koskevat tiedot.

EAMV rekisteröi 36 ja 37 artiklan
mukaisesti EU:n ulkopuoliset yritykset, 
joiden sallitaan tarjoavan sijoituspalveluja 
tai harjoittavan sijoitustoimintaa unionissa. 
Rekisteri on asetettava julkisesti saataville 
EAMV:n verkkosivustolle, ja siinä on 
oltava niitä palveluita tai toimintoja, joita 
EU:n ulkopuoliset yritykset saavat tarjota 
ja harjoittaa, sekä kyseisten yritysten 
valvonnasta EU:ssa vastuussa olevaa 
toimivaltaista viranomaista koskevat tiedot.

Or. en

Tarkistus 800
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. EAMV peruuttaa EU:n ulkopuolisen 1. EAMV peruuttaa EU:n ulkopuolisen 
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yrityksen rekisteröinnin 38 artiklan 
mukaisesti perustettuun rekisteriin 2 
kohdan mukaisten edellytysten täyttyessä, 
kun

yrityksen rekisteröinnin 38 artiklan 
mukaisesti perustettuun rekisteriin, kun 

Or. en

Tarkistus 801
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) EAMV:llä on dokumentoituun näyttöön 
pohjautuvia perusteltuja syitä uskoa, että 
EU:n ulkopuolinen yritys toimii tavalla, 
joka on selvästi sijoittajien etujen vastainen 
tai haittaa markkinoiden asianmukaista 
toimintaa, tarjotessaan sijoituspalveluja tai 
harjoittaessaan sijoitustoimintaa unionissa, 
taikka

(a) EAMV:llä on dokumentoituun näyttöön 
pohjautuvia perusteltuja syitä uskoa, että 
kolmannen maan yritys toimii tavalla, 
joka on selvästi sijoittajien etujen vastainen 
tai haittaa markkinoiden asianmukaista 
toimintaa, tarjotessaan sijoituspalveluja tai 
harjoittaessaan sijoitustoimintaa unionissa, 
taikka

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että EU:n tukkumarkkinoiden toimijat, kuten hyväksyttävät vastapuolet ja 
ammattimaiset sijoittajat voivat käyttää kolmansien maiden yritysten palveluita 35 a ja 36 
artiklassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

Tarkistus 802
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) EAMV:llä on dokumentoituun näyttöön 
pohjautuvia perusteltuja syitä uskoa, että 
EU:n ulkopuolinen yritys toimii tavalla, 

(a) EAMV:llä on dokumentoituun näyttöön 
pohjautuvia perusteltuja syitä uskoa, että 
EU:n ulkopuolinen yritys toimii tavalla, 
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joka on selvästi sijoittajien etujen vastainen 
tai haittaa markkinoiden asianmukaista 
toimintaa, tarjotessaan sijoituspalveluja tai 
harjoittaessaan sijoitustoimintaa unionissa, 
taikka

joka on sijoittajien etujen vastainen tai 
haittaa markkinoiden asianmukaista 
toimintaa, tarjotessaan sijoituspalveluja tai 
harjoittaessaan sijoitustoimintaa unionissa, 
taikka

Or. en

Tarkistus 803
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) EAMV:llä on dokumentoituun näyttöön 
pohjautuvia perusteltuja syitä uskoa, että 
EU:n ulkopuolinen yritys on rikkonut 
vakavasti säännöksiä, joita siihen 
sovelletaan kolmannessa maassa ja joiden 
perusteella komissio on tehnyt 37 artiklan 
1 kohdan mukaisen päätöksen, tarjotessaan 
sijoituspalveluja tai harjoittaessaan 
sijoitustoimintaa unionissa.

(b) EAMV:llä on dokumentoituun näyttöön 
pohjautuvia perusteltuja syitä uskoa, että 
kolmannen maan yritys on rikkonut 
vakavasti säännöksiä, joita siihen 
sovelletaan siinä kolmannessa maassa, 
jonne sen pääkonttori on sijoittautunut tai 
jonka kautta se tarjoaa palveluita tai 
harjoittaa toimintaa, ja joiden perusteella 
komissio on tehnyt 37 artiklan 1 kohdan 
mukaisen päätöksen, tarjotessaan 
sijoituspalveluja tai harjoittaessaan 
sijoitustoimintaa unionissa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että EU:n tukkumarkkinoiden toimijat, kuten hyväksyttävät vastapuolet ja 
ammattimaiset sijoittajat voivat käyttää kolmansien maiden yritysten palveluita 35 a ja 36 
artiklassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

Tarkistus 804
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) EAMV:llä on dokumentoituun näyttöön 
pohjautuvia perusteltuja syitä uskoa, että
EU:n ulkopuolinen yritys on rikkonut 
vakavasti säännöksiä, joita siihen 
sovelletaan kolmannessa maassa ja joiden 
perusteella komissio on tehnyt 37 artiklan 
1 kohdan mukaisen päätöksen, tarjotessaan 
sijoituspalveluja tai harjoittaessaan 
sijoitustoimintaa unionissa.

(b) EAMV:llä on dokumentoituun näyttöön 
pohjautuvia perusteltuja syitä uskoa, että 
EU:n ulkopuolinen yritys on rikkonut 
säännöksiä, joita siihen sovelletaan 
kolmannessa maassa ja joiden perusteella 
komissio on tehnyt 37 artiklan 1 kohdan 
mukaisen päätöksen, tarjotessaan 
sijoituspalveluja tai harjoittaessaan 
sijoitustoimintaa unionissa.

Kaikkien niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset, jossa 
kolmannen maan yritykset tarjoavat 
palveluita, voivat pyytää EAMV:ltä 
Toimiluvan peruuttamista.

Or. en

Tarkistus 805
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) EAMV on siirtänyt asian kolmannen 
maan toimivaltaisen viranomaisen 
käsiteltäväksi eikä tämä ole toteuttanut 
aiheellisia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen 
sijoittajien suojaamiseksi ja markkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi 
unionissa, tai viranomainen ei ole pystynyt 
osoittamaan, että kyseinen kolmannen 
maan yritys noudattaa vaatimuksia, joita 
siihen sovelletaan kyseisessä kolmannessa 
maassa; ja

(a) EAMV on siirtänyt asian kolmannen 
maan toimivaltaisen viranomaisen 
käsiteltäväksi eikä tämä ole toteuttanut 
aiheellisia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen 
sijoittajien suojaamiseksi ja markkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi 
unionissa, tai viranomainen ei ole pystynyt 
osoittamaan, että kolmannen maan yritys
noudattaa vaatimuksia, joita siihen 
sovelletaan kyseisessä kolmannessa 
maassa; ja

Or. en

Tarkistus 806
Sylvie Goulard
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Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EAMV ilmoittaa viipymättä komissiolle 
1 kohdan mukaisesti toteutetuista 
toimenpiteistä ja julkaisee päätöksensä 
verkkosivustollaan.

3. EAMV ilmoittaa viipymättä komissiolle 
1 kohdan mukaisesti toteutetuista 
toimenpiteistä ja julkaisee kolmannen 
maan yritystä koskevan päätöksensä 
verkkosivustollaan. Päätös on julkinen ja 
voimassa viiden vuoden ajan.

Or. en

Tarkistus 807
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi, täyttyvätkö
edellytykset, joiden mukaisesti 37 artiklan 
1 kohdan mukainen päätös tehtiin, edelleen 
suhteessa kyseiseen kolmanteen maahan.

4. Komissio arvioi uudelleen, täyttyvätkö 
edellytykset, joiden mukaisesti 37 artiklan 
1 kohdan mukainen vastaavuutta koskeva
päätös tehtiin, edelleen suhteessa kyseiseen 
kolmanteen maahan.

Or. en

Tarkistus 808
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

39 a artikla
Lisävaatimukset

Jos kolmannen maan yritys tarjoaa 35 a 
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artiklan 1 kohdassa tai 36 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuja palveluja tai 
harjoittaa toimintaa hyväksyttäville 
vastapuolille ja ammattimaisille 
sijoittajille jäsenvaltiossa, kyseinen 
jäsenvaltio ei saa soveltaa mitään 
lisävaatimuksia kolmannen maan 
yritykselle direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] tai tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa 
asioissa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että EU:n tukkumarkkinoiden toimijat, kuten hyväksyttävät vastapuolet ja 
ammattimaiset sijoittajat voivat käyttää kolmansien maiden yritysten palveluita 35 a ja 
36 artiklassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti. Tässä tehdään selväksi, että kyse on rajat 
ylittävien palveluiden tarjoamista koskevasta yhdenmukaistetusta EU:n järjestelmästä. Vrt. 
rahoitusmarkkinadirektiivin 36 artiklan 1 kohdan toinen alakohta.

Tarkistus 809
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 8 – 1 a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a kohta
Palvelujen tarjoaminen perustamalla 

sivuliike
39 a artikla

Sivuliikkeen perustaminen
1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että
kolmannen maan yritys, joka aikoo 
tarjota sijoituspalveluja tai harjoittaa 
sijoitustoimintaa yhdessä mahdollisten 
oheispalvelujen tarjoamisen kanssa 
jäsenvaltioiden alueella sivuliikkeen 
välityksellä, hankkii kyseisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisilta 
viranomaisilta etukäteen luvan 
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seuraavien säännösten mukaisesti:
(a) komissio on antanut 3 kohdan 
mukaisen päätöksen;
(b) palvelujen tarjonta, johon kolmannen 
maan yritys hakee lupaa, on toimiluvan 
varaista ja valvonnan alaista siinä 
kolmannessa maassa, johon yritys on 
sijoittautunut, ja lupaa hakevalla 
yrityksellä on asianmukainen toimilupa. 
Kolmas maa, johon kolmannen maan 
yritys on sijoittautunut, ei saa olla 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
vastaisen toimintaryhmän 
yhteistyöhaluttomiksi määrittelemien 
maiden ja alueiden luettelossa;
(c) kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten ja yrityksen 
sijoittautumismaana olevan kolmannen 
maan toimivaltaisten viranomaisten 
välillä on yhteistyöjärjestelyt, jotka 
sisältävät säännöt tiedonvaihdosta 
markkinoiden eheyden ylläpitämiseksi ja 
sijoittajien suojaamiseksi;
(d) sivuliikkeellä on vapaassa 
hallinnassaan riittävästi alkupääomaa;
(e) sivuliikkeen toiminnasta vastuussa 
oleviksi nimetään yksi tai useampi 
henkilö, joka täyttää 9 artiklan 1 kohdan 
vaatimukset;
(f) kolmannen maan yrityksen 
sijoittautumismaana oleva kolmas maa on 
tehnyt sen jäsenvaltion kanssa, johon 
sivuliike on määrä perustaa, sopimuksen, 
joka vastaa täysin OECD:n 
malliverosopimuksen 26 artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia ja jolla 
varmistetaan tehokas tiedonvaihto 
veroasioissa, mukaan lukien mahdolliset 
monenväliset verosopimukset;
(g) yritys kuuluu toimiluvan 
antamishetkellä sijoittajien 
korvausjärjestelmään, jolle on myönnetty 
toimilupa tai hyväksyntä sijoittajien 
korvausjärjestelmistä 3 päivänä 
maaliskuuta 1997 annetun Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston direktiivin 
97/9/EY mukaisesti.
2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kolmannen maan yritys, joka aikoo 
tarjota sijoituspalveluja tai harjoittaa 
sijoitustoimintaa sekä tarjota 
oheispalveluja yksityisasiakkaille 
kyseisten jäsenvaltioiden alueella, 
perustaa sivuliikkeen unioniin.
3. Komissio voi tehdä 95 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
kolmatta maata koskevan päätöksen, jos 
kyseisen kolmannen maan oikeudellisilla 
ja valvontajärjestelyillä varmistetaan, että 
kyseisessä kolmannessa maassa 
toimiluvan saaneet yritykset noudattavat 
oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka 
vaikutukseltaan vastaavat tähän 
asetukseen ja direktiiviin N:o .../.../EU 
[uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] ja 
direktiiviin 2006/49/EY 
[vakavaraisuusdirektiivi] ja niiden 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin sisältyviä 
vaatimuksia, ja että kyseinen kolmas maa 
tunnustaa vastaavasti ja vastavuoroisesti 
tämän direktiivin mukaisesti toimiluvan 
saaneisiin sijoituspalveluyrityksiin 
sovellettavan vakavaraisuuden 
valvontakehyksen.
Kolmannen maan vakavaraisuuden 
valvontakehys voidaan katsoa 
vastaavaksi, jos se täyttää seuraavat 
edellytykset:
(a) yrityksillä, jotka tarjoavat 
sijoituspalveluja ja harjoittavat 
sijoitustoimintaa kyseisessä kolmannessa 
maassa, on oltava toimilupa ja ne ovat 
jatkuvasti tehokkaan valvonnan ja 
täytäntöönpanon kohteena;
(b) yrityksiin, jotka tarjoavat 
sijoituspalveluja ja harjoittavat 
sijoitustoimintaa kyseisessä kolmannessa 
maassa, sovelletaan omien varojen 
riittävyyttä koskevia vaatimuksia ja niiden 
osakkeenomistajiin sekä ylimmän 
hallintoelimen jäseniin sovelletaan 
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tarkoituksenmukaisia vaatimuksia;
(c) yrityksiin, jotka tarjoavat 
sijoituspalveluja ja harjoittavat 
sijoitustoimintaa, sovelletaan 
asianmukaisia toiminnan järjestämistä 
koskevia vaatimuksia sisäisten 
valvontatoimintojen alalla;
(d) sillä varmistetaan markkinoiden 
avoimuus ja eheys, koska sillä estetään 
markkinoiden väärinkäyttö 
sisäpiirikauppojen ja markkinoiden 
manipuloinnin muodossa.
4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kolmannen maan yrityksen on jätettävä 
hakemuksensa sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, johon se 
aikoo perustaa sivuliikkeen, ja hakemus 
on jätettävä sen jälkeen, kun komissio on 
tehnyt päätöksen, jossa todetaan, että 
kolmannen maan yritykselle toimiluvan 
myöntäneen kolmannen maan 
oikeudellinen ja valvontakehys vastaa 3 
kohdassa kuvailtuja vaatimuksia.

39 b artikla
Tiedonantovelvollisuus
Kolmannen maan yritys, joka aikoo 
hankkia toimiluvan sijoituspalvelujen 
tarjoamiseksi tai sijoitustoiminnan 
harjoittamiseksi yhdessä oheispalvelujen 
tarjoamisen kanssa jonkin jäsenvaltion 
alueella, on toimitettava kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaiselle:
(a) sen valvonnasta kyseisessä 
kolmannessa maassa vastaavan 
viranomaisen nimi. Jos valvonnasta 
vastaa useampi kuin yksi viranomainen, 
on annettava yksityiskohtaiset tiedot 
niiden vastuualueista;
(b) kaikki olennaiset tiedot yrityksestä 
(nimi, oikeudellinen muoto, 
sääntömääräinen kotipaikka ja osoite, 
ylimmän hallintoelimen jäsenet, 
asianomaiset osakkaat) ja 
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toimintaohjelma, jossa esitetään 
tarjottavat sijoituspalvelut ja oheispalvelut 
ja/tai harjoitettava sijoitustoiminta sekä 
sivuliikkeen organisaatiorakenne, 
mukaan lukien kuvaus mahdollisesta 
tärkeiden operatiivisten toimintojen 
ulkoistamisesta kolmansille osapuolille;
(c) sivuliikkeen toiminnasta vastuussa 
olevien henkilöiden nimet ja tarvittavat 
asiakirjat, jotka osoittavat direktiivin N:o 
.../.../EU [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 9 artiklan 1 
kohdan vaatimusten täyttymisen;
(d) tiedot sivuliikkeen vapaassa 
hallinnassa olevasta alkupääomasta.

39 c artikla
Toimiluvan myöntäminen
1. Sen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen, johon kolmannen maan 
yritys aikoo perustaa sivuliikkeensä, saa 
myöntää toimiluvan ainoastaan, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:
(a) toimivaltainen viranomainen katsoo, 
että direktiivin N:o.../.../EU [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 41 artiklan 
mukaiset ehdot täyttyvät;
(b) toimivaltainen viranomainen katsoo, 
että kolmannen maan yrityksen sivuliike 
pystyy noudattamaan 3 kohdan 
säännöksiä.
Kolmannen maan yritykselle on 
ilmoitettava kuuden kuukauden kuluessa 
kaikki vaadittavat tiedot sisältävän 
hakemuksen jättämisestä, onko toimilupa 
myönnetty.
2. Kolmannen maan yrityksen 
sivuliikkeen, jolle on myönnetty toimilupa 
1 kohdan mukaisesti, on noudatettava 
velvoitteita, jotka sisältyvät tämän 
asetuksen 16, 17, 23, 24, 25 ja 27 
artiklaan, 28 artiklan 1 kohtaan ja 30 
artiklaan ja direktiivin N:o .../.../EU [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 13–23 
artiklaan ja niiden mukaisesti 
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hyväksyttyihin toimenpiteisiin, ja kyseinen 
sivuliike on toimiluvan myöntäneen 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
valvonnan alainen.
Jäsenvaltiot eivät saa asettaa sivuliikkeen 
organisaatiolle tai toiminnalle tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 
asioiden osalta muita lisävaatimuksia.

39 d artikla
Palvelujen tarjoaminen muissa 
jäsenvaltioissa
1. Direktiivin N:o .../.../EU [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 43 artiklan 
mukaisesti perustetun kolmannen maan 
yrityksen on voitava tarjota toimiluvan 
kattamia palveluja ja toimia myös muissa 
unionin jäsenvaltioissa ilman että se 
joutuu perustamaan uusia sivuliikkeitä. 
Tätä tarkoitusta varten sen on toimitettava 
seuraavat tiedot sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, johon 
sivuliike perustetaan:
(a) jäsenvaltio, jossa se aikoo toimia;
(b) toimintaohjelma, jossa ilmoitetaan 
erityisesti ne sijoituspalvelut ja 
oheispalvelut, joita se aikoo tarjota, ja se 
sijoitustoiminta, jota se aikoo harjoittaa 
kyseisessä jäsenvaltiossa.
Sen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen, johon sivuliike 
perustetaan, on toimitettava tiedot 
kuukauden kuluessa niiden saamisesta 
vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on 
nimetty yhteysviranomaiseksi direktiivin 
N:o .../.../EU [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 83 artiklan 1 
kohdan mukaisesti. Kolmannen maan 
yritys voi tämän jälkeen ryhtyä 
tarjoamaan kyseistä palvelua tai palveluja 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa.
Jos ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
toimitetuissa tiedoissa tapahtuu jokin 
muutos, kolmannen maan yrityksen on 
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ilmoitettava muutoksesta kirjallisesti sen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, johon sivuliike 
perustetaan, viimeistään kuukautta ennen 
muutoksen toteuttamista. Sen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen, johon 
sivuliike perustetaan, on ilmoitettava 
näistä muutoksista vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle.
Yritys on direktiivin N:o .../.../EU [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 43 artiklan 
mukaisesti sen jäsenvaltion valvonnan 
alainen, johon sivuliike perustetaan.
2. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
määrittääkseen
(a) direktiivin N:o .../.../EU [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 41 artiklan 1 
kohdan c alakohdassa tarkoitettujen 
yhteistyöjärjestelyjen vähimmäissisällön 
sen varmistamiseksi, että kolmannen 
maan yritykselle toimiluvan myöntäneen 
jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
voivat käyttää kaikkia tämän direktiivin 
mukaisia valvontavaltuuksiaan;
(b) direktiivin N:o .../.../EU [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi]42 artiklan b 
alakohdassa edellytetyn toimintaohjelman 
sisällön;
(c) direktiivin N:o .../.../EU [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi 42 artiklan c 
alakohdassa edellytetyt sivuliikkeen 
toiminnan johtoa koskevat asiakirjat;
(d) direktiivin N:o .../.../EU [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 42 artiklan d 
alakohdassa edellytettyjen sivuliikkeen 
vapaassa hallinnassa olevaa 
alkupääomaa koskevien tietojen 
yksityiskohtaisen sisällön;
EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [XXX].
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
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ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa 
säädettyä menettelyä noudattaen.
3. EAMV laatii teknisten täytäntöönpano-
standardien luonnoksia vakiomuotoisten 
lomakkeiden, mallien ja menettelyjen 
määrittämiseksi kyseisissä kohdissa 
tarkoitettua tietojen toimittamista varten.
EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [31 päivänä 
joulukuuta 2016].
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan 
mukaisesti.
4. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
40 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä toimenpiteistä, joissa 
määritetään sivuliikkeen vapaassa 
hallinnassa olevan riittävän alkupääoman 
arviointiperusteet ottaen huomioon 
sivuliikkeen tarjoamat sijoituspalvelut tai 
sen harjoittama sijoitustoiminta sekä 
niiden kohdeasiakkaiden tyyppi.

1 b luku
Toimilupien rekisteröinti ja 

peruuttaminen
39 e artikla

Rekisteröinti
Jäsenvaltioiden on rekisteröitävä 
yritykset, joille on myönnetty toimilupa 41 
artiklan mukaisesti. Rekisterin on oltava 
yleisön saatavilla, ja sen on sisällettävä 
tiedot kolmansien maiden yritysten 
toimiluvan kattamista palveluista tai 
toimista. Se on saatettava säännöllisesti 
ajan tasalle. Jokaisesta toimiluvasta on 
ilmoitettava EAMV:lle.
EAMV laatii luettelon kolmansien maiden 
yrityksistä, joilla on toimilupa tarjota 
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palveluja ja harjoittaa toimintaa 
unionissa. Luettelo sisältää tiedot EU:n 
ulkopuolisen yrityksen toimiluvan 
kattamista palveluista tai toimista, ja se on 
saatettava säännöllisesti ajan tasalle. 
EAMV julkistaa luettelon 
verkkosivustollaan ja pitää sen ajan 
tasalla.

39 f artikla
Toimiluvan peruuttaminen
Edellä olevan 43 artiklan mukaisesti 
toimiluvan myöntänyt toimivaltainen 
viranomainen voi peruuttaa kolmannen 
maan yritykselle myönnetyn toimiluvan, 
jos kyseinen yritys
(a) ei käytä toimilupaa 12 kuukauden 
kuluessa, nimenomaisesti luopuu siitä tai 
ei ole tarjonnut sijoituspalveluja tai 
harjoittanut sijoitustoimintaa kuuden 
edeltävän kuukauden aikana, paitsi jos 
kyseinen jäsenvaltio on määrännyt, että 
näissä tapauksissa toimilupa raukeaa;
(b) keskusvastapuoli on saanut toimiluvan 
valheellisen ilmoituksen perusteella tai 
millä tahansa muilla epärehellisillä 
keinoilla;
(c) ei enää täytä toimiluvan myöntämisen 
edellytyksiä;
(d) on vakavalla ja järjestelmällisellä 
tavalla rikkonut tämän direktiivin nojalla 
annettuja säännöksiä, jotka koskevat 
sijoituspalveluyritysten toiminnalle 
asetettavia edellytyksiä ja joita sovelletaan 
kolmansien maiden yrityksiin;
(e) kuuluu niihin tapauksiin, joissa 
kansallisessa lainsäädännössä säädetään 
toimiluvan peruuttamisesta tämän 
direktiivin soveltamisalaan 
kuulumattomien seikkojen osalta.
Jokainen toimiluvan peruutus on 
annettava tiedoksi EAMV:lle.
Peruuttaminen julkistetaan 45 artiklan 
nojalla laaditussa luettelossa viiden 
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vuoden ajan.

Or. en

Perustelu

Tämän kappaleen pitäisi olla asetuksessa eikä direktiivissä.

Tarkistus 810
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 41 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat 2 artiklan 3 kohtaa, 4 
artiklan 3 kohtaa, 6 artiklan 2 kohtaa, 8 
artiklan 4 kohtaa, 10 artiklan 2 kohtaa, 11 
artiklan 2 kohtaa, 12 artiklan 2 kohtaa, 13 
artiklan 7 kohtaa, 14 artiklan 5 ja 
6 kohtaa, 16 artiklan 3 kohtaa, 18 artiklan 
2 ja 3 kohtaa, 19 artiklan 3 kohtaa, 20 
artiklan 3 kohtaa, 28 artiklan 6 kohtaa, 
29 artiklan 6 kohtaa, 30 artiklan 3 kohtaa, 
31 artiklan 8 kohtaa, 32 artiklan 6 kohtaa, 
35 artiklan 10 kohtaa ja 45 artiklan 2 
kohtaa.

Siirretään komissiolle valta antaa 41 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat 12 artiklan 2 kohtaa, 14 
artiklan 6 kohtaa, 18 artiklan 3 kohtaa, 28 
artiklan 6 kohtaa, 29 artiklan 6 kohtaa, 30 
artiklan 3 kohtaa, 31 artiklan 8 kohtaa, 35 
artiklan 10 kohtaa, 45 artiklan 2 kohtaa.

Or. en

Perustelu

Edellä tehtyjen muutosten mukainen.

Tarkistus 811
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa [kahden vuoden kuluttua 
rahoitusmarkkina-asetuksen soveltamisen 
alkamisesta, kuten 41 artiklan 2 kohdassa 
tarkennetaan] EAMV:tä kuultuaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen 3–6 artiklan ja 9–12 artiklan
mukaisesti käyttöön otettujen 
avoimuusvelvollisuuksien käytännön 
soveltamisen vaikutuksista sekä erityisesti 
3 artiklan 2 kohdan ja 4 artiklan 2 ja 3 
kohdan mukaisesti käyttöön otetuista 
kauppaa edeltävistä 
avoimuusvaatimuksista myönnettävien 
vapautusten soveltamisesta ja siitä, ovatko 
ne edelleen tarkoituksenmukaisia.

1. Komissio antaa [kahden vuoden kuluttua 
rahoitusmarkkina-asetuksen soveltamisen 
alkamisesta, kuten 41 artiklan 2 kohdassa 
tarkennetaan] EAMV:tä kuultuaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen 3–12 artiklan mukaisesti 
käyttöön otettujen 
avoimuusvelvollisuuksien käytännön 
soveltamisen vaikutuksista sekä erityisesti 
3 artiklan 2 kohdan ja 4 artiklan 2 ja 3 
kohdan sekä 8 artiklan mukaisesti 
käyttöön otetuista kauppaa edeltävistä 
avoimuusvaatimuksista myönnettävien 
vapautusten soveltamisesta ja siitä, ovatko 
ne edelleen tarkoituksenmukaisia.

Or. en

Perustelu

On selvitettävä tarkasti avoimuusvelvollisuuksien vaikutukset vieraan pääoman ehtoisiin 
markkinoihin, sillä koko käsite on täysin uusi.

Tarkistus 812
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa [kahden vuoden kuluttua 
rahoitusmarkkina-asetuksen soveltamisen 
alkamisesta, kuten 41 artiklan 2 kohdassa 
tarkennetaan] EAMV: tä kuultuaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen 13 artiklan toimivuudesta, 
mukaan lukien siitä, onko toimivaltaisten 
viranomaisten vastaanottamien ja niiden 
välillä vaihdettujen liiketoimista 
annettavien ilmoitusten sisältö ja muoto 
sellainen, että niiden avulla voidaan seurata 
13 artiklan 1 kohdan mukaisesti kattavasti 

2. Komissio antaa [kahden vuoden kuluttua 
rahoitusmarkkina-asetuksen soveltamisen 
alkamisesta, kuten 41 artiklan 2 kohdassa 
tarkennetaan] EAMV: tä kuultuaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen 13 artiklan toimivuudesta, 
mukaan lukien siitä, onko toimivaltaisten 
viranomaisten vastaanottamien ja niiden 
välillä vaihdettujen liiketoimista 
annettavien ilmoitusten sisältö ja muoto 
sellainen, että niiden avulla voidaan seurata 
13 artiklan 1 kohdan mukaisesti kattavasti 



PE489.478v01-00 120/128 AM\901887FI.doc

FI

sijoituspalveluyritysten toimintaa.
Komissio voi esittää aiheellisia ehdotuksia, 
mukaan lukien ehdotukset, joiden 
mukaisesti liiketoimista on ilmoitettava 
toimivaltaisten viranomaisten sijaan 
EAMV:n nimittämälle järjestelmälle, jonka 
välityksellä toimivaltaiset viranomaiset 
voivat saada kaikki tämän artiklan 
mukaisesti annetut tiedot.

sijoituspalveluyritysten toimintaa.
Komissio voi esittää aiheellisia ehdotuksia, 
mukaan lukien ehdotukset, joiden 
mukaisesti liiketoimista on ilmoitettava 
toimivaltaisten viranomaisten sijaan 
EAMV:n nimittämälle järjestelmälle, jonka 
välityksellä toimivaltaiset viranomaiset 
voivat saada kaikki tämän artiklan 
mukaisesti annetut tiedot reaaliaikaisesti 
ja joka voi toimia rahoitusvälineiden 
markkinoista ja direktiivin 2004/39/EY 
kumoamisesta annetun direktiivin 
(2011/0298(COD)) tarkoittamana 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
yksikkönä ja sisäpiirikaupoista ja 
markkinoiden manipuloinnista annetun 
asetuksen (C7-0360/11) tavoitteiden 
mukaisena keskitettynä 
yhteistyöjärjestelmänä, jonka kautta 
voidaan havaita eri markkinoilla ja eri 
maissa harjoitettu markkinoiden 
väärinkäyttö.

Or. fi

Tarkistus 813
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio antaa [kahden vuoden 
kuluttua rahoitusmarkkina-asetuksen 
soveltamisen alkamisesta, kuten 41 
artiklan 2 kohdassa tarkennetaan] 
EAMV:tä kuultuaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 
jossa arvioidaan eurooppalaisen parhaan 
osto- ja myyntihintajärjestelmän 
kehittämistä yhdistetyille 
kurssinoteerauksille ja olisiko se 
tarkoituksenmukainen kaupallinen 
ratkaisu markkinaosapuolten välisen 
tietokuilun kaventamiseksi ja väline, 
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jonka avulla sääntelyviranomaiset voisivat 
tarkkailla paremmin noteeraustoimintaa 
kauppapaikoissa.

Or. en

Perustelu

Eurooppalainen paras osto- ja myyntihintajärjestelmä olisi toki kallis järjestelmä käyttöön 
otettavaksi nykyisessä Euroopan kaupankäyntiympäristössä, mutta EAMV:n olisi syytä 
harkita, olisiko se jotakin, jota kohti pitäisi pyrkiä EU:n rahoitusmarkkinoiden yhdentymisen 
ja edistymisen myötä.

Tarkistus 814
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisätään asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] 67 artiklan 2 
kohtaan alakohta seuraavasti: 
"Kauppatietorekisterin on toimitettava 
tiedot toimivaltaisille viranomaisille 
asetuksen [rahoitusmarkkina-asetus] 23 
artiklassa säädettyjen vaatimusten 
mukaisesti".

Lisätään asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] 81 artiklan 3 
kohtaan alakohta seuraavasti: 
"Kauppatietorekisterin on toimitettava 
tiedot toimivaltaisille viranomaisille 
asetuksen [rahoitusmarkkina-asetus] 23 
artiklassa säädettyjen vaatimusten 
mukaisesti".

Or. en

Tarkistus 815
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] 1 artiklaan 
alakohta seuraavasti:
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"5 a. Edellä 4 artiklan mukainen 
selvitysvelvollisuus ja 9 artiklan 
mukainen ilmoitusvelvollisuus eivät koske 
johdannaissopimuksia, joissa EKPJ:n 
jäsen on vastapuolena."
(Selkeyden saamiseksi Euroopan 
markkinarakenneasetuksen 1 artiklaan 
ehdotettu tarkistus perustuu 
kompromissiin, jonka Euroopan 
parlamentti hyväksyi 29. maaliskuuta 2012 
täysistunnossa ensimmäisessä käsittelyssä 
(kompromissi) eikä komission 15, 
syyskuuta 2010 tekemään ehdotukseen 
COM(2010)484 (komission ehdotus)).

Or. en

Perustelu

The subjective exemption of the members of the ESCB from the application of the Regulation 
[EMIR] laid down in the Regulation [EMIR] is not sufficient to ensure that a derivative 
contract to which a member of the ESCB is counterparty is exempt from the clearing and 
reporting obligations. Furthermore, it should be noted the reporting obligations foreseen 
under Regulation [EMIR] require CCPs and counterparties to ensure that the details of any 
derivative contract they have concluded is reported to a trade repository. We are of the view 
that this reporting could severely compromise the effectiveness of operations conducted by 
central banks as part of their statutory objectives and tasks, namely in the field of monetary 
policy or foreign exchange operations, which relies on timeliness and confidentiality. This is 
particularly true where the counterparties of a member of the ESCB would be obliged to 
report information relating to specific types of derivative contracts as the size of those 
derivative contracts at certain times could allow market participants to identify almost 
immediately ESCB central banks’ transactions as such, even without the release of their 
name. The above amendment also aims at clarifying that, in view of the subjective exemption 
provided to the members of the ESCB, derivative contracts to which a member of the ESCB is 
counterparty are exempt from the clearing obligation. Against this backdrop and in order to 
ensure consistency with the corresponding amendments suggested to the proposed MiFIR, 
(see paragraph 7 and amendment 12 of ECB opinion CON/2012/21), it is recommended to 
amend Regulation [EMIR] to ensure that derivative contracts to which a member of the ESCB 
is counterparty are exempt from clearing and reporting obligations.

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

Tarkistus 816
Pablo Zalba Bidegain
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Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] 71.3 artiklaan 
alakohta seuraavasti: "Edellä 3 ja 8 
artiklaa ei sovelleta ryhmänsisäisiin 
liiketoimiin viiden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta. Tätä varten 
tämän asetuksen 2 a artiklan 
ryhmänsisäisten liiketoimien 
määritelmästä poistetaan ehdot 2(a)(i) ja 
2(a)(iv) tämän viiden vuoden jakson 
aikana."

Or. en

Tarkistus 817
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
44 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

44 a artikla
Lyhyeksimyynnistä ja tietyistä 

luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä 
kysymyksistä annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 236/2012 muuttaminen

Lyhyeksimyynnistä ja tietyistä 
luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä 
kysymyksistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 10 
artiklaa muutetaan seuraavasti: "Edellä 
5, 6, 7, 8, 12 ja 13 artiklaa sekä 18–29 
artiklaa sovelletaan kaikkiin luonnollisiin 
henkilöihin tai oikeushenkilöihin, joilla 
on kotipaikka unionin alueella tai 
kolmannessa maassa tai jotka ovat 
sijoittautuneet sinne."
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Or. fr

Perustelu

Jotta estetään EU:n lainsäädännön kiertämisen riski ja tämän säännön tehokkuuden vuoksi 
olisi toivottavaa käyttää Euroopan markkinarakenneasetusta välineenä 10 artiklan 
muuttamiseksi niin, että "locate rule" -sääntöä ja hätätoimenpiteitä sovelletaan kaikkiin 
luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin, joilla on kotipaikka unionin alueella tai 
kolmannessa maassa tai jotka ovat sijoittautuneet sinne.

Tarkistus 818
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Nykyisten kolmansien maiden yritysten 
on voitava edelleen tarjota palveluja ja 
harjoittaa toimintaa jäsenvaltioissa 
kansallisten järjestelmien mukaisesti 
[neljän vuoden ajan tämän asetuksen 
voimaantulosta].

1. Nykyisten kolmansien maiden yritysten 
on voitava edelleen tarjota palveluja 
yksityisasiakkaille ja harjoittaa toimintaa 
jäsenvaltioissa kansallisten järjestelmien 
mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2016.

Or. en

Tarkistus 819
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän asetuksen V osastoa ei 
sovelleta ryhmänsisäisiin liiketoimiin 
kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta. Tätä varten Euroopan 
markkinarakenneasetuksen 2 a artiklan 
ryhmänsisäisten liiketoimien 
määritelmästä poistetaan ehdot 2(a)(i) ja 
2(a)(iv) tämän viiden vuoden jakson 
aikana.
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Or. en

Tarkistus 820
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän asetuksen V osastoa ei 
sovelleta ryhmänsisäisiin liiketoimiin 
viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta. Tätä varten Euroopan 
markkinarakenneasetuksen 2 a artiklan 
ryhmänsisäisten liiketoimien 
määritelmästä poistetaan ehdot 2(a)(i) ja 
2(a)(iv) tämän viiden vuoden jakson 
aikana.

Or. en

Perustelu

Requiring mandatory trading of intra-group transactions, that at a first stage would not 
comply with the requirements in Article 2a.2(a)(i) and (iv) of EMIR, would have a negative 
impact on financial groups, members of which are located in countries where the legislative 
process for introducing the G-20 commitments has not yet been started. In fact, there are 
many G-20 countries (such as México, Argentina and Brazil) that have committed to put in 
place regulations that are similar to those of the EU and such countries’ legislators are 
waiting for the outcome of European and US regulators. As time is needed to develop similar 
legal frameworks in these countries, in the meantime a form of “grandfathering” should be 
offered to avoid forcing these intra-group transactions to be mandatorily traded on a trading 
venue.

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

Tarkistus 821
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi hyväksyä delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään 2 
kohdan soveltamisajan pidentäminen 
ottaen huomioon vastaavuuspäätökset, 
jotka komissio on jo tehnyt 37 artiklan 
mukaisesti, ja odotettavissa oleva kehitys 
kolmansien maiden sääntely- ja 
valvontakehyksessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 822
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan [24 kuukautta 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen] 
lukuun ottamatta 2 artiklan 3 kohtaa, 4 
artiklan 3 kohtaa, 6 artiklan 2 kohtaa, 8 
artiklan 4 kohtaa, 10 artiklan 2 kohtaa, 11 
artiklan 2 kohtaa, 12 artiklan 2 kohtaa, 13 
artiklan 7 kohtaa, 14 artiklan 5 ja 6 kohtaa, 
16 artiklan 3 kohtaa, 18 artiklan 2 ja 3 
kohtaa, 19 artiklan 3 kohtaa, 20 artiklan 3 
kohtaa, 23 artiklan 8 kohtaa, 24 artiklan 5 
kohtaa, 26 artiklaa, 28 artiklan 6 kohtaa, 29 
artiklan 6 kohtaa, 30 artiklan 3 kohtaa sekä 
31, 32, 33, 34 ja 35 artiklaa, joita aletaan 
soveltaa välittömästi tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen.

Tätä asetusta sovelletaan [24 kuukautta 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen] 
lukuun ottamatta 2 artiklan 3 kohtaa, 
4 artiklan 3 kohtaa, 6 artiklan 2 kohtaa, 
8 artiklan 4 kohtaa, 10 artiklan 2 kohtaa, 
11 artiklan 2 kohtaa, 12 artiklan 2 kohtaa, 
13 artiklan 7 kohtaa, 14 artiklan 5 ja 
6 kohtaa, 16 artiklan 3 kohtaa, 18 artiklan 
2 ja 3 kohtaa, 19 artiklan 3 kohtaa, 
20 artiklan 3 kohtaa, 23 artiklan 8 kohtaa, 
24 artiklan 5 kohtaa, 25 artiklaa, 
26 artiklaa, 28 artiklan 6 kohtaa, 29 
artiklan 6 kohtaa, 30 artiklan 3 kohtaa sekä 
31, 32, 33, 34 ja 35 artiklaa, joita aletaan 
soveltaa välittömästi tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen.

Or. en

Tarkistus 823
Pascal Canfin
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan [24 kuukautta
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen] 
lukuun ottamatta 2 artiklan 3 kohtaa, 4 
artiklan 3 kohtaa, 6 artiklan 2 kohtaa, 8 
artiklan 4 kohtaa, 10 artiklan 2 kohtaa, 11 
artiklan 2 kohtaa, 12 artiklan 2 kohtaa, 13 
artiklan 7 kohtaa, 14 artiklan 5 ja 6 kohtaa, 
16 artiklan 3 kohtaa, 18 artiklan 2 ja 3 
kohtaa, 19 artiklan 3 kohtaa, 20 artiklan 3 
kohtaa, 23 artiklan 8 kohtaa, 24 artiklan 5 
kohtaa, 26 artiklaa, 28 artiklan 6 kohtaa, 29 
artiklan 6 kohtaa, 30 artiklan 3 kohtaa sekä 
31, 32, 33, 34 ja 35 artiklaa, joita aletaan 
soveltaa välittömästi tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen.

Tätä asetusta sovelletaan [12 kuukautta
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen] 
lukuun ottamatta 2 artiklan 3 kohtaa, 4 
artiklan 3 kohtaa, 6 artiklan 2 kohtaa, 8 
artiklan 4 kohtaa, 10 artiklan 2 kohtaa, 11 
artiklan 2 kohtaa, 12 artiklan 2 kohtaa, 13 
artiklan 7 kohtaa, 14 artiklan 5 ja 6 kohtaa, 
16 artiklan 3 kohtaa, 18 artiklan 2 ja 3 
kohtaa, 19 artiklan 3 kohtaa, 20 artiklan 3 
kohtaa, 23 artiklan 8 kohtaa, 24 artiklan 5 
kohtaa, 26 artiklaa, 28 artiklan 6 kohtaa, 29 
artiklan 6 kohtaa, 30 artiklan 3 kohtaa sekä 
31, 32, 33, 34 ja 35 artiklaa, joita aletaan 
soveltaa välittömästi tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen.

Or. en

Tarkistus 824
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sellaisten henkilöiden osalta, jotka oli 
aiemmin direktiivin 2004/39/EY 2 artiklan 
1 kohdan k alakohdan perusteella 
vapautettu, tämä asetus tulee voimaan 
[kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta].

Or. de

Perustelu

Jatkossa Euroopan markkinarakenneasetusta sovelletaan uusiin osallistujiin, jotka oli 
aiemmin jätetty sen soveltamisalan ulkopuolelle. Niiden on ensimmäistä kertaa noudatettava 
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monimutkaisia vaatimuksia ja lisäksi toteutettava uudelleenjärjestely. Tämä ei koske 
rahoitusalan yrityksiä, joiden täytyy ainoastaan noudattaa lisävaatimuksia. Nämä yritykset 
tarvitsevat tämän vuoksi pidempää täytäntöönpanovaihetta.


