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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lyhyeksi myynnistä ja 
tietyistä luottoriskinvaihtosopimusten osa-alueista
(KOM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0482),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0264/2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 ja 37 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten 
asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2010),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta voidaan poistaa nykyinen 
pirstaloitunut tilanne, joka johtuu siitä, että 
eräät jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
keskenään erilaisia toimenpiteitä, ja 
rajoittaa mahdollisuutta, että toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat keskenään erilaisia 
toimenpiteitä, lyhyeksi myynnistä ja 
luottoriskinvaihtosopimuksista aiheutuviin 
potentiaalisiin riskeihin on tärkeää puuttua 

(4) Jotta voidaan poistaa nykyinen 
pirstaloitunut tilanne, joka johtuu siitä, että 
eräät jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
keskenään erilaisia toimenpiteitä, ja 
rajoittaa mahdollisuutta, että toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat keskenään erilaisia 
toimenpiteitä, lyhyeksi myynnistä ja 
luottoriskinvaihtosopimuksista aiheutuviin 
potentiaalisiin riskeihin on tärkeää puuttua 
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yhdenmukaistetusti. Asetettavilla 
vaatimuksilla olisi vaikutettava 
tunnistettuihin riskeihin heikentämättä 
kohtuuttomasti lyhyeksi myynnin 
myönteistä vaikutusta markkinoiden 
laatuun ja tehokkuuteen.

yhdenmukaistetusti. Asetettavilla 
vaatimuksilla olisi vaikutettava 
tunnistettuihin riskeihin vaikuttamatta 
haitallisesti unionin 
finanssimarkkinoiden toimintaan. 

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Komission olisi sen lisäksi, että se 
keskittyy 
luottoriskinvaihtosopimusmarkkinoiden 
ostopuolen sääntelyyn, raportoitava 
1 päivään tammikuuta 2012 mennessä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
luottoriskinvaihtosopimusmarkkinoiden 
myyntipuolen välittäjien toiminnasta, jotta 
varmistetaan niiden vakavaraisuus 
maksuvelvollisuuden laukaisevan 
tapahtuman yhteydessä, ja esitettävä asiaa 
koskevia ehdotuksia. 

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Perushyödykkeiden ja erityisesti 
maataloustuotteiden markkinat eivät 
kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan. 
Koska joitakin tässä asetuksessa 
yksilöityjä riskejä voi esiintyä myös näillä 
markkinoilla, komission olisi 1 päivään 
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tammikuuta 2012 mennessä raportoitava 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kyseisillä markkinoilla olevista riskeistä 
ottaen huomioon niiden erityispiirteet ja 
esitettävä asiaa koskevia ehdotuksia. 

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Positioiden jatkuvan valvonnan 
mahdollistamiseksi avoimuuden 
lisäämistä koskevien velvoitteiden olisi 
katettava ilmoituksen antaminen 
vivutetuista pitkistä positioista.

Or. en

Perustelu

Vivutettuihin pitkiin positioihin liittyvät samat riskit kuin lyhyisiin positioihin.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tietojen antaminen 
sääntelyviranomaisille valtion 
joukkolainoja koskevista merkittävistä 
nettomääräisistä lyhyistä positioista 
mahdollistaisi sen, että 
sääntelyviranomaiset saavat tärkeää tietoa, 
joka auttaa niitä valvomaan, aiheutuuko 
kyseisistä positioista käytännössä 
järjestelmäriskejä tai käytetäänkö niitä 
tarkoituksiin, joihin liittyy markkinoiden 
väärinkäyttöä. Sen vuoksi olisi säädettävä 

(7) Tietojen antaminen 
sääntelyviranomaisille valtion ja yritysten
joukkolainoja koskevista merkittävistä 
nettomääräisistä lyhyistä positioista 
mahdollistaisi sen, että 
sääntelyviranomaiset saavat tärkeää tietoa, 
joka auttaa niitä valvomaan, aiheutuuko 
kyseisistä positioista käytännössä 
järjestelmäriskejä tai käytetäänkö niitä 
tarkoituksiin, joihin liittyy markkinoiden 
väärinkäyttöä. Sen vuoksi olisi säädettävä 
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sellaisten merkittävien nettomääräisten 
lyhyiden positioiden ilmoittamisesta 
sääntelyviranomaisille, jotka koskevat 
unionissa julkisen kaupankäynnin 
kohteeksi otettuja valtion joukkolainoja. 
Kyseisen vaatimuksen olisi katettava vain 
positioita koskevien ei-julkisten 
ilmoitusten antaminen 
sääntelyviranomaisille, sillä kyseisiä 
rahoitusvälineitä koskevien tietojen 
julkistaminen markkinoille voisi vaikuttaa 
haitallisesti joukkolainamarkkinoihin, 
joiden likviditeetti on jo heikentynyt. 
Vaatimuksen olisi katettava ilmoituksen 
antaminen luottoriskinvaihtosopimusten 
käytön kautta syntyvistä merkittävistä 
vastuista valtiollisille liikkeeseenlaskijoille.

sellaisten merkittävien nettomääräisten 
lyhyiden positioiden ilmoittamisesta 
sääntelyviranomaisille, jotka koskevat 
unionissa julkisen kaupankäynnin 
kohteeksi otettuja valtion ja yritysten 
joukkolainoja. Kyseisen vaatimuksen olisi 
katettava vain positioita koskevien ei-
julkisten ilmoitusten antaminen 
sääntelyviranomaisille, sillä kyseisiä 
rahoitusvälineitä koskevien tietojen 
julkistaminen markkinoille voisi vaikuttaa 
haitallisesti joukkolainamarkkinoihin, 
joiden likviditeetti on jo heikentynyt. 
Vaatimuksen olisi katettava ilmoituksen 
antaminen luottoriskinvaihtosopimusten 
käytön kautta syntyvistä merkittävistä 
vastuista valtiollisille ja yrityssektorin 
liikkeeseenlaskijoille.

Or. en

Perustelu

Yritysten joukkolainojen ja niihin liittyvien luottoriskinvaihtosopimusten olisi kuuluttava 
saman ilmoitusjärjestelmän piiriin kuin valtion joukkolainojen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Sen varmistamiseksi, että avoimuuden 
lisäämistä koskeva vaatimus on kattava ja 
tehokas, on tärkeää, että se kattaa paitsi 
sellaiset lyhyet positiot, jotka syntyvät 
osakkeilla tai valtion joukkolainoilla 
käytävästä julkisesta kaupankäynnistä 
kauppapaikoissa, myös sellaiset lyhyet 
positiot, jotka syntyvät kauppapaikkojen 
ulkopuolella käytävästä kaupankäynnistä, 
ja sellaiset nettomääräiset lyhyet positiot, 
jotka syntyvät johdannaisten käytön 
tuloksena. 

(9) Sen varmistamiseksi, että avoimuuden 
lisäämistä koskeva vaatimus on kattava ja 
tehokas, on tärkeää, että se kattaa paitsi 
sellaiset lyhyet positiot ja vivutetut pitkät 
positiot, jotka syntyvät osakkeilla tai 
valtion tai yritysten joukkolainoilla 
käytävästä julkisesta kaupankäynnistä 
kauppapaikoissa, myös sellaiset lyhyet 
positiot ja vivutetut pitkät positiot, jotka 
syntyvät kauppapaikkojen ulkopuolella 
käytävästä kaupankäynnistä, ja sellaiset 
nettomääräiset lyhyet positiot ja 
nettomääräiset pitkät positiot, jotka 
syntyvät johdannaisten käytön tuloksena. 
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Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta avoimuuden lisäämistä 
koskevasta järjestelmästä olisi hyötyä 
sääntelyviranomaisille ja markkinoille, 
siinä olisi mahdollistettava aukottomien ja 
totuudenmukaisten tietojen saanti 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
positioista. Sääntelyviranomaiselle tai 
markkinoille annetuissa tiedoissa olisi 
erityisesti otettava huomioon sekä lyhyet 
että pitkät positiot, jotta niistä saataisiin 
arvokasta tietoa luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön nettomääräisistä lyhyistä 
positioista, jotka koskevat osakkeita, 
valtion joukkolainoja ja 
luottoriskinvaihtosopimuksia. 

(10) Jotta avoimuuden lisäämistä 
koskevasta järjestelmästä olisi hyötyä 
sääntelyviranomaisille ja markkinoille, 
siinä olisi mahdollistettava aukottomien ja 
totuudenmukaisten tietojen saanti 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
positioista. Sääntelyviranomaiselle tai 
markkinoille annetuissa tiedoissa olisi 
erityisesti otettava huomioon sekä lyhyet 
että pitkät positiot, jotta niistä saataisiin 
arvokasta tietoa luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön nettomääräisistä lyhyistä 
positioista ja nettomääräisistä vivutetuista 
pitkistä positioista, jotka koskevat 
osakkeita, valtion joukkolainoja ja 
luottoriskinvaihtosopimuksia. 

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Lyhyen position tai pitkän position 
laskennassa olisi otettava huomioon 
taloudellinen etu, jonka luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö saa missä tahansa 
muodossa yrityksen liikkeeseenlasketusta 
osakepääomasta tai jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseenlasketuista valtion 
joukkolainoista. Laskennassa olisi otettava 
huomioon erityisesti taloudellinen etu, joka 
on saatu suoraan tai välillisesti sellaisten 

(11) Lyhyen position tai pitkän position 
laskennassa olisi otettava huomioon 
taloudellinen etu, jonka luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö saa missä tahansa 
muodossa yrityksen liikkeeseenlasketusta 
osakepääomasta tai jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseenlasketuista valtion 
joukkolainoista. Laskennassa olisi otettava 
huomioon erityisesti taloudellinen etu, joka 
on saatu suoraan tai välillisesti sellaisten 
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johdannaisten (kuten optioiden, futuurien, 
hinnanerosopimusten ja nk. spread bet -
sopimusten) käytöstä, jotka koskevat 
osakkeita tai valtion joukkolainoja. Valtion 
joukkolainoja koskevien positioiden 
tapauksessa laskennassa olisi otettava 
huomioon myös valtion joukkolainoihin 
liittyvät luottoriskinvaihtosopimukset. 

johdannaisten (kuten optioiden, futuurien, 
hinnanerosopimusten ja nk. spread bet -
sopimusten) käytöstä, jotka koskevat 
osakkeita tai valtion joukkolainoja sekä 
indeksien, korien ja pörssilistattujen 
rahastojen käytöstä. Valtion ja yritysten 
joukkolainoja koskevien positioiden 
tapauksessa laskennassa olisi otettava 
huomioon myös valtion joukkolainoihin 
liittyvät luottoriskinvaihtosopimukset. 

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Osakkeita koskevien nettomääräisten 
lyhyiden positioiden julkistamista 
edellyttävän avoimuusjärjestelmän lisäksi 
olisi otettava käyttöön vaatimus sellaisten 
myyntitoimeksiantojen merkitsemisestä, 
jotka toteutetaan kauppapaikoissa lyhyinä 
toimeksiantoina, jotta osakkeiden 
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määristä 
kauppapaikoissa saataisiin lisätietoa. 
Kauppapaikan olisi kerättävä tietoja 
lyhyistä toimeksiannoista ja julkaistava ne 
tiivistetyssä muodossa vähintään kerran 
päivässä auttaakseen myös toimivaltaisia 
viranomaisia ja markkinatoimijoita 
seuraamaan 
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määriä.

(12) Osakkeita koskevien nettomääräisten 
lyhyiden positioiden ja nettomääräisten 
vivutettujen pitkien positioiden 
julkistamista edellyttävän 
avoimuusjärjestelmän lisäksi olisi otettava 
käyttöön vaatimus sellaisten 
myyntitoimeksiantojen merkitsemisestä, 
jotka toteutetaan lyhyinä toimeksiantoina, 
jotta osakkeiden 
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määristä 
saataisiin lisätietoa. Kauppapaikan, tai jos 
myyntitoimeksiantoja ei toteuteta 
kauppapaikoissa, sijoituspalveluyrityksen 
olisi kerättävä tietoja lyhyeksi myynnistä ja 
julkaistava ne tiivistetyssä muodossa 
vähintään kerran päivässä auttaakseen 
myös toimivaltaisia viranomaisia ja 
markkinatoimijoita seuraamaan 
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määriä.

Or. en

Perustelu

Jotta toimintaedellytykset olisivat samat kaikkialla unionissa, merkitsemisen olisi itsestään 
selvästi koskettava kaikkia lyhyeksimyyntitoimeksiantoja, missä tahansa niillä käydään 
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kauppaa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Luottoriskinvaihtosopimusten 
ostaminen ilman pitkää positiota, joka 
koskee kohde-etuutena toimivia valtion 
joukkolainoja, voi olla taloudelliselta 
kannalta tarkasteltuna verrattavissa 
sellaisen lyhyen position ottamiseen, joka 
koskee kohde-etuutena toimivaa vieraan 
pääoman ehtoista rahoitusvälinettä. 
Laskettaessa nettomääräistä lyhyttä 
positiota, joka koskee valtion joukkolainaa, 
huomioon olisi sen vuoksi otettava 
luottoriskinvaihtosopimukset, jotka 
koskevat valtion joukkolainan 
liikkeeseenlaskijan obligaatiota. 
Luottoriskivaihtosopimusta koskeva 
positio olisi otettava huomioon sekä sen 
määrittämiseksi, onko luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä valtion 
joukkolainaa koskeva merkittävä 
nettomääräinen lyhyt positio, josta on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle, tai 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
merkittävä kattamaton positio, joka liittyy 
valtion joukkolainaan, jolloin positiosta on 
myös ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle. 

(13) Luottoriskinvaihtosopimusten 
ostaminen ilman pitkää positiota, joka 
koskee kohde-etuutena toimivia valtion tai 
yritysten joukkolainoja, on taloudelliselta 
kannalta tarkasteltuna verrattavissa 
sellaisen lyhyen position ottamiseen, joka 
koskee kohde-etuutena toimivaa vieraan 
pääoman ehtoista rahoitusvälinettä. 
Laskettaessa nettomääräistä lyhyttä 
positiota, joka koskee valtion tai yrityksen 
joukkolainaa, huomioon olisi sen vuoksi 
otettava luottoriskinvaihtosopimukset, 
jotka koskevat valtion joukkolainan 
liikkeeseenlaskijan obligaatiota. 
Luottoriskivaihtosopimusta koskeva 
positio olisi otettava huomioon sekä sen 
määrittämiseksi, onko luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä valtion 
joukkolainaa koskeva merkittävä 
nettomääräinen lyhyt positio, josta on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle, tai 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
merkittävä kattamaton positio, joka liittyy 
valtion tai yrityksen joukkolainaan, jolloin 
positiosta on myös ilmoitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Positioiden jatkuvan valvonnan 
mahdollistamiseksi avoimuuden lisäämistä 
koskevien velvoitteiden olisi katettava 
ilmoituksen tai tietojen antaminen myös 
silloin, kun nettomääräiseen lyhyeen 
positioon tehtävä muutos aiheuttaa tiettyjen 
kynnysarvojen alittumisen tai ylittymisen.

(14) Positioiden jatkuvan valvonnan 
mahdollistamiseksi avoimuuden lisäämistä 
koskevien velvoitteiden olisi katettava 
ilmoituksen tai tietojen antaminen myös 
silloin, kun nettomääräiseen lyhyeen 
positioon tai nettomääräiseen pitkään 
positioon tehtävä muutos aiheuttaa 
tiettyjen kynnysarvojen alittumisen tai 
ylittymisen.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta avoimuuden lisäämistä koskevat 
velvoitteet olisivat tehokkaita, niitä on 
tärkeää soveltaa riippumatta siitä, missä 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
sijaitsee, eli myös silloin, kun luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö sijaitsee unionin 
ulkopuolella, jos kyseisellä luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä on 
merkittävä nettomääräinen lyhyt positio, 
joka koskee yritystä, jonka osakkeet on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
unionin alueella sijaitsevassa 
kauppapaikassa, tai nettomääräinen lyhyt 
positio, joka koskee jäsenvaltion tai 
unionin liikkeeseen laskemaa valtion 
joukkolainaa. 

(15) Jotta avoimuuden lisäämistä koskevat 
velvoitteet olisivat tehokkaita, niitä on 
tärkeää soveltaa riippumatta siitä, missä 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
sijaitsee, eli myös silloin, kun luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö sijaitsee unionin 
ulkopuolella, jos kyseisellä luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä on 
merkittävä nettomääräinen lyhyt positio tai 
nettomääräinen pitkä positio, joka koskee 
yritystä, jonka osakkeet on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi unionin alueella 
sijaitsevassa kauppapaikassa, tai 
nettomääräinen lyhyt positio, joka koskee 
jäsenvaltion tai unionin liikkeeseen 
laskemaa valtion tai yrityksen 
joukkolainaa. 

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Osakkeiden ja valtion joukkolainojen
kattamattoman lyhyeksi myynnin 
katsotaan toisinaan kasvattavan
rahoitusvälineiden toimituksen 
epäonnistumisen riskiä ja lisääntyneen 
volatiliteetin riskiä. Kyseisenkaltaisten 
riskien hillitsemiseksi kattamattomalle 
lyhyeksi myynnille on aiheellista asettaa 
rajoituksia, jotka ovat oikeassa suhteessa 
tavoitteisiinsa. Yksityiskohtaisissa 
rajoituksissa olisi otettava huomioon 
erilaiset järjestelyt, joita käytetään 
nykyisin katetussa lyhyeksi myynnissä. On 
myös aiheellista asettaa kauppapaikkoja 
koskevia vaatimuksia, jotka liittyvät
kyseisiä rahoitusvälineiden toimituksen 
epäonnistumisen yhteydessä noudatettaviin 
ostomenettelyihin (buy-in-menettelyihin) 
ja toimituksen epäonnistumisesta 
määrättäviin sakkoihin. Ostomenettelyjä ja 
myöhässä tapahtuvaa suoritusta koskevissa 
vaatimuksissa olisi vahvistettava 
toimittamista koskevaan kurinalaisuuteen 
liittyvät perusstandardit.

(16) Osakkeiden ja valtion joukkolainojen
kattamaton lyhyeksi myynti voi kasvattaa
rahoitusvälineiden toimituksen 
epäonnistumisen riskiä, lisääntyneen 
volatiliteetin riskiä ja markkinoiden 
väärinkäytön riskiä. Kyseisenkaltaisten 
riskien hillitsemiseksi on aiheellista
perustaa lyhyeksi myynti aiemmin 
lainatuille arvopapereille tai 
arvopapereille, joita koskeva laina on 
taattu. On myös aiheellista asettaa 
vaatimuksia, jotka liittyvät kyseisten
rahoitusvälineiden toimituksen 
epäonnistumisen yhteydessä noudatettaviin 
ostomenettelyihin (buy-in-menettelyihin) 
ja toimituksen epäonnistumisesta 
määrättäviin sakkoihin. Ostomenettelyjä ja 
myöhässä tapahtuvaa suoritusta koskevissa 
vaatimuksissa olisi vahvistettava 
toimittamista koskevaan kurinalaisuuteen 
liittyvät perusstandardit.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Valtion joukkolainoja koskevien 
luottoriskinvaihtosopimusten olisi 
perustuttava vakuutuskelpoisen kohde-
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etuuden periaatteeseen. Valtion 
joukkolainoja koskevat kattamattomat 
positiot olisi näin ollen kiellettävä.

Or. en

Perustelu

Valtion joukkolainoja koskevia luottoriskinvaihtosopimuksia on käytettävä vain riskiltä 
suojautumiseen.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Markkinatakaustoiminta on 
keskeisessä asemassa unionin alueella 
sijaitsevien markkinoiden likviditeetin 
parantamisessa, ja markkinatakaajat 
tarvitsevat lyhyitä positioita hoitaakseen 
kyseisen tehtävän. Vaatimusten 
asettaminen kyseisenkaltaiselle toiminnalle 
voisi heikentää olennaisesti 
markkinatakaajien kykyä parantaa 
likviditeettiä, ja se voisi haitata 
merkittävästi unionin markkinoiden 
tehokasta toimintaa. Markkinatakaajat 
eivät myöskään todennäköisesti ota 
merkittäviä lyhyitä positioita, lukuun 
ottamatta erittäin lyhyiden jaksojen ajaksi 
otettavia positioita. Kyseisenkaltaiseen 
toimintaan osallistuville luonnollisille 
henkilöille ja oikeushenkilöille on sen 
vuoksi aiheellista myöntää poikkeus 
sellaisten vaatimusten noudattamisesta, 
jotka saattavat heikentää niiden kykyä 
hoitaa kyseinen tehtävä ja vaikuttaa sen 
vuoksi haitallisesti unionin markkinoihin. 
Kolmansien maiden vastaavien yhteisöjen 
selvittämiseksi on tarpeen ottaa käyttöön 
kolmansien maiden markkinoiden 
vastaavuuden arviointia koskeva 
menettely. Poikkeusta olisi sovellettava 
erityyppiseen markkinatakaustoimintaan, 

(19) Markkinatakaustoiminta on 
keskeisessä asemassa unionin alueella 
sijaitsevien markkinoiden likviditeetin 
parantamisessa, ja markkinatakaajat 
tarvitsevat lyhyitä positioita hoitaakseen 
kyseisen tehtävän. 
Epätarkoituksenmukaisten vaatimusten 
asettaminen kyseisenkaltaiselle toiminnalle 
voisi heikentää olennaisesti 
markkinatakaajien kykyä parantaa 
likviditeettiä, ja se voisi haitata 
merkittävästi unionin markkinoiden 
toimintaa. Markkinatakaajat eivät 
myöskään todennäköisesti ota merkittäviä 
lyhyitä positioita, lukuun ottamatta erittäin 
lyhyiden jaksojen ajaksi otettavia 
positioita. Kyseisenkaltaiseen toimintaan 
osallistuville luonnollisille henkilöille ja 
oikeushenkilöille on sen vuoksi aiheellista 
myöntää poikkeus sellaisten vaatimusten 
noudattamisesta, jotka saattavat heikentää 
niiden kykyä hoitaa kyseinen tehtävä ja 
vaikuttaa sen vuoksi haitallisesti unionin 
markkinoihin. Kolmansien maiden 
vastaavien yhteisöjen selvittämiseksi on 
tarpeen ottaa käyttöön kolmansien maiden 
markkinoiden vastaavuuden arviointia 
koskeva menettely. Poikkeusta olisi 
sovellettava erityyppiseen 
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mutta sitä ei pitäisi myöntää omaan lukuun 
tehtävälle kaupankäynnille. Tietyille 
ensimarkkinoilla suoritettaville 
operaatioille, kuten valtion joukkolainoihin 
ja vakauttamisjärjestelmiin liittyville 
operaatioille, on myös aiheellista myöntää 
poikkeus, sillä kyse on tärkeistä 
toiminnoista, jotka edistävät markkinoiden 
tehokasta toimintaa. Poikkeuksien käytöstä 
olisi ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille, joilla olisi oltava valtuudet 
kieltää luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä käyttämästä poikkeusta, jos 
ne eivät täytä poikkeukseen sisältyviä 
perusteita. Toimivaltaisilla viranomaisilla
olisi myös oltava mahdollisuus pyytää
luonnolliselta henkilöltä tai
oikeushenkilöltä tietoja, joiden perusteella 
voidaan valvoa, kuinka kyseisen henkilö 
käyttää poikkeusta.

markkinatakaustoimintaan, mutta sitä ei 
pitäisi myöntää omaan lukuun tehtävälle 
kaupankäynnille. Tietyille ensimarkkinoilla 
suoritettaville operaatioille, kuten valtion 
joukkolainoihin ja vakauttamisjärjestelmiin 
liittyville operaatioille, on myös aiheellista 
myöntää poikkeus, sillä kyse on tärkeistä 
toiminnoista, jotka edistävät markkinoiden 
tehokasta toimintaa. Poikkeuksien käytöstä 
olisi ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille, joilla olisi oltava valtuudet 
kieltää luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä käyttämästä poikkeusta, jos 
ne eivät täytä poikkeukseen sisältyviä 
perusteita. Toimivaltaisten viranomaisten
olisi myös säännöllisesti pyydettävä
luonnolliselta henkilöltä tai 
oikeushenkilöltä tietoja, joiden perusteella 
voidaan valvoa, kuinka kyseisen henkilö 
käyttää poikkeusta.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jos rahoitusvälineen hinta alenee 
merkittävästi jossakin kauppapaikassa, 
toimivaltaisella viranomaisella olisi oltava 
myös mahdollisuus rajoittaa tilapäisesti 
rahoitusvälineen lyhyeksi myyntiä 
kyseisessä kauppapaikassa voidakseen 
tarvittaessa puuttua tilanteeseen nopeasti ja 
24 tunnin pituisen jakson ajan kyseisen 
välineen hinnan epätavanomaisen 
alenemisen ehkäisemiseksi. 

(22) Jos rahoitusvälineen hinta alenee 
merkittävästi jossakin kauppapaikassa, 
toimivaltaisella viranomaisella olisi oltava 
myös mahdollisuus rajoittaa tilapäisesti 
rahoitusvälineen lyhyeksi myyntiä 
voidakseen tarvittaessa puuttua tilanteeseen 
nopeasti ja 24 tunnin pituisen jakson ajan 
kyseisen välineen hinnan epätavanomaisen 
alenemisen ehkäisemiseksi. 

Or. en

Perustelu

On epäjohdonmukaista rajoittaa lyhyeksi myyntiä ainoastaan yhdessä tietyssä 
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kauppapaikassa, sillä ongelma aiheutuu tietystä rahoitusvälineestä eikä tietystä 
kauppapaikasta.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Vaikka toimivaltaisilla viranomaisilla 
on usein parhaat edellytykset valvoa 
epäsuotuisaa tapahtumaa tai kehitystä ja 
reagoida siihen nopeasti, EAMV:llä olisi 
oltava valtuudet toteuttaa myös itse 
toimenpiteitä, jos lyhyeksi myynti ja muu 
siihen liittyvä toiminta uhkaa 
finanssimarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa ja eheyttä tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakautta unionissa, jos kyseisen toiminnan 
vaikutukset ulottuvat rajojen yli tai jos 
toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 
toteuttaneet riittäviä toimenpiteitä uhan 
poistamiseksi. EAMV:n olisi kuultava
mahdollisuuksien mukaan Euroopan 
järjestelmäriskikomiteaa ja muita
asianomaisia viranomaisia, kun 
toimenpiteen vaikutukset saattava ulottua 
finanssimarkkinoiden ulkopuolelle, kuten 
fyysisten positioiden suojaukseen 
käytettävien hyödykejohdannaisten 
tapauksessa. 

(25) Vaikka toimivaltaisilla viranomaisilla 
on usein parhaat edellytykset valvoa 
epäsuotuisaa tapahtumaa tai kehitystä ja 
reagoida siihen nopeasti, Euroopan 
valvontaviranomaisella, ESA:lla, (EAMV)
olisi oltava valtuudet toteuttaa myös itse 
toimenpiteitä, jos lyhyeksi myynti ja muu 
siihen liittyvä toiminta uhkaa 
finanssimarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa ja eheyttä tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakautta unionissa, jos kyseisen toiminnan 
vaikutukset ulottuvat rajojen yli tai jos 
toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 
toteuttaneet riittäviä toimenpiteitä uhan 
poistamiseksi. ESA:n (EAMV) olisi 
tiedotettava mahdollisuuksien mukaan 
asetuksella (EU) N:o …/2010 [EJKR] 
perustetulle Euroopan 
järjestelmäriskikomitealle (EJKR) ja 
muille asianomaisille viranomaisille, kun 
toimenpiteen vaikutukset saattava ulottua 
finanssimarkkinoiden ulkopuolelle, kuten 
fyysisten positioiden suojaukseen 
käytettävien hyödykejohdannaisten 
tapauksessa. 

Or. en
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) EAMV:lle olisi annettava yleiset 
valtuudet toteuttaa lyhyeksi myyntiin tai 
luottoriskinvaihtosopimusten käyttöön 
liittyvää kysymystä tai käytäntöä koskeva 
tutkimus, jotta se voisi arvioida, 
aiheuttaako kyseinen kysymys tai käytäntö 
potentiaalisen uhan rahoitusvakaudelle tai 
markkinoiden luottamukselle. EAMV:n
olisi julkaistava tutkimustuloksia esittelevä 
raportti, kun se toteuttaa kyseisenkaltaisen 
tutkimuksen.

(29) ESA:lle (EAMV) olisi annettava 
yleiset valtuudet toteuttaa lyhyeksi 
myyntiin tai luottoriskinvaihtosopimusten 
käyttöön liittyvää kysymystä tai käytäntöä 
koskeva tutkimus, jotta se voisi arvioida, 
aiheuttaako kyseinen kysymys tai käytäntö 
potentiaalisen uhan rahoitusvakaudelle tai 
markkinoiden luottamukselle. ESA:n 
(EAMV) olisi julkaistava tutkimustuloksia 
esittelevä raportti, kun se toteuttaa 
kyseisenkaltaisen tutkimuksen. ESA:lle 
(EAMV) olisi myös annettava 
mahdollisuus suorittaa paikalla tehtäviä 
tarkastuksia.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
periaatteita, muun muassa 
perussopimuksen 16 artiklassa ja 
perusoikeuskirjan 8 artiklassa tunnustettua 
oikeutta henkilötietojen suojaan. 
Merkittävien nettomääräisten lyhyiden 
positioiden avoimuus, mukaan lukien 
asetuksessa säädetty tietojen julkistaminen, 
on tarpeen erityisesti finanssimarkkinoiden 
vakauteen ja sijoittajansuojaan liittyvistä 
syistä. Tällainen avoimuus antaa 

(31) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa (SEUT-sopimus) ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa
(perusoikeuskirja) tunnustettuja 
periaatteita, muun muassa SEUT-
sopimuksen 16 artiklassa ja 
perusoikeuskirjan 8 artiklassa tunnustettua 
oikeutta henkilötietojen suojaan. 
Merkittävien nettomääräisten lyhyiden 
positioiden ja nettomääräisten pitkien 
positioiden avoimuus, mukaan lukien 
asetuksessa säädetty tietojen julkistaminen, 
on tarpeen erityisesti finanssimarkkinoiden 
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sääntelyviranomaisille valmiudet valvoa 
lyhyeksi myynnin käyttöä markkinoiden 
väärinkäyttöön tähtäävien strategioiden 
yhteydessä ja niiden vaikutuksia 
markkinoiden toimintaan. Avoimuuden 
avulla saatetaan lisäksi välttää tietojen 
epätasainen jakautuminen ja varmistua 
siitä, että kaikki markkinatoimijat saavat 
riittävästi tietoa siitä, missä määrin 
lyhyeksi myynti vaikuttaa hintoihin. 
Toimivaltaisten viranomaisten välisen 
tietojen vaihdon tai toimittamisen olisi 
tapahduttava yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä 
lokakuuta 1995 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
95/46/EY säädettyjen, henkilötietojen 
toimittamista koskevien sääntöjen 
mukaisesti. EAMV:n harjoittaman tietojen 
vaihdon tai toimittamisen olisi 
tapahduttava yksilöiden suojelusta 
yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
18 päivänä joulukuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjen, 
henkilötietojen toimittamista koskevien 
sääntöjen mukaisesti, ja kyseistä asetusta 
olisi sovellettava kokonaisuudessaan tämän 
asetuksen soveltamiseksi tapahtuvaan 
henkilötietojen käsittelyyn.

vakauteen ja sijoittajansuojaan liittyvistä 
syistä. Tällainen avoimuus antaa 
sääntelyviranomaisille valmiudet valvoa 
lyhyeksi myynnin käyttöä markkinoiden 
väärinkäyttöön tähtäävien strategioiden 
yhteydessä ja niiden vaikutuksia 
markkinoiden toimintaan. Avoimuuden 
avulla saatetaan lisäksi välttää tietojen 
epätasainen jakautuminen ja varmistua 
siitä, että kaikki markkinatoimijat saavat 
riittävästi tietoa siitä, missä määrin 
lyhyeksi myynti vaikuttaa hintoihin. 
Toimivaltaisten viranomaisten välisen 
tietojen vaihdon tai toimittamisen olisi 
tapahduttava yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä 
lokakuuta 1995 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
95/46/EY säädettyjen, henkilötietojen 
toimittamista koskevien sääntöjen 
mukaisesti. ESA:n (EAMV) harjoittaman 
tietojen vaihdon tai toimittamisen olisi 
tapahduttava yksilöiden suojelusta 
yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
18 päivänä joulukuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjen, 
henkilötietojen toimittamista koskevien 
sääntöjen mukaisesti, ja kyseistä asetusta 
olisi sovellettava kokonaisuudessaan tämän 
asetuksen soveltamiseksi tapahtuvaan 
henkilötietojen käsittelyyn.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä (32) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
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seuraamuksista, joita sovelletaan tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen, ja 
varmistettava, että ne pannaan täytäntöön. 
Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 

seuraamuksista, joita sovelletaan tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen, ja 
varmistettava, että ne pannaan täytäntöön. 
Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. ESA:n 
(EAMV) olisi avustettava jäsenvaltioita 
niiden pyrkimyksissä yhdenmukaistaa 
seuraamuksia. ESA:lle (EAMV) olisi 
myös tiedotettava kaikista jäsenvaltioiden 
langettamista seuraamuksista.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti. 
Delegoituja säädöksiä olisi hyväksyttävä 
erityisesti lyhyiden positioiden laskentaa 
koskevista yksityiskohdista, kun 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
kattamaton positio, ilmoittamista tai 
tietojen julkistamista koskevista 
kynnysarvoista sekä niiden perusteiden ja 
tekijöiden täsmentämisestä, joita käytetään 
sen määrittämiseen, kohdistuuko 
rahoitusvakauteen tai markkinoiden 
luottamukseen jäsenvaltiossa tai unionissa 
vakava uhka epäsuotuisan tapahtuman tai 
kehityksen vuoksi.

(34) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä SEUT-
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.
Delegoituja säädöksiä olisi hyväksyttävä 
erityisesti nettomääräisten positioiden 
laskentaa koskevista yksityiskohdista, kun 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
kattamaton positio, ilmoittamista tai 
tietojen julkistamista koskevista 
kynnysarvoista sekä niiden perusteiden ja 
tekijöiden täsmentämisestä, joita käytetään 
sen määrittämiseen, kohdistuuko 
rahoitusvakauteen tai markkinoiden 
luottamukseen jäsenvaltiossa tai unionissa 
vakava uhka epäsuotuisan tapahtuman tai 
kehityksen vuoksi. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. ESA:n (EAMV) olisi 
oltava keskeisessä asemassa delegoitujen 
säädösten laatimisessa ja annettava 
neuvoja komissiolle. 



PE454.372v01-00 20/89 PR\840448FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) sellaisen yrityksen liikkeeseen 
laskemat velkasitoumukset, jonka 
päätoimipaikka sijaitsee unionissa ja 
jonka osakkeet on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi unionin 
alueella sijaitsevassa kauppapaikassa, 
sekä direktiivin 2004/39/EY liitteessä I 
olevan C osan 4–10 kohdan mukaiset 
johdannaiset, jotka koskevat 
kyseisenkaltaisia velkasitoumuksia. 

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’päämarkkinatakaajalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on 
allekirjoittanut valtion joukkolainan 
liikkeeseenlaskijan kanssa sopimuksen, 
jonka nojalla kyseinen luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö sitoutuu 
toimimaan päämiehenä ensi- ja 
jälkimarkkinoilla toteutettavissa 
operaatioissa, jotka liittyvät kyseisen 
liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemiin 
joukkolainoihin;

a) ’päämarkkinatakaajalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on 
allekirjoittanut valtion joukkolainan tai 
yritysjoukkolainan liikkeeseenlaskijan 
kanssa sopimuksen, jonka nojalla kyseinen 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
sitoutuu toimimaan päämiehenä ensi- ja 
jälkimarkkinoilla toteutettavissa 
operaatioissa, jotka liittyvät kyseisen 
liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemiin 
joukkolainoihin;

Or. en
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Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

g a) ‘yritysjoukkolainalla’ 
velkasitoumusta, jonka on laskenut 
liikkeeseen yritys, jonka päätoimipaikka 
sijaitsee unionissa ja jonka osakkeet on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
unionin alueella sijaitsevassa 
kauppapaikassa; 

Or. en

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

i a) ‘liikkeeseen lasketuilla 
yritysjoukkolainoilla’ sellaisten 
yritysjoukkolainojen kokonaisarvoa, jotka 
on laskenut liikkeeseen yritys, jonka 
päätoimipaikka sijaitsee unionissa ja 
jonka osakkeet on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi unionin 
alueella sijaitsevassa kauppapaikassa;

Or. en

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) sellaisen yritysjoukkolainan 
tapauksessa, jonka on laskenut 
liikkeeseen yritys, jonka päätoimipaikka 
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sijaitsee unionissa ja jonka osakkeet on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
unionin alueella sijaitsevassa 
kauppapaikassa, tai sellaisen 
luottoriskinvaihtosopimuksen 
tapauksessa, joka koskee sellaisen 
yrityksen obligaatiota, jonka
päätoimipaikka sijaitsee unionissa ja 
jonka osakkeet on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi unionin 
alueella sijaitsevassa kauppapaikassa, sen 
jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, 
jossa yrityksen päätoimipaikka sijaitsee;

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – o alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) muun kuin i tai ii alakohdassa
tarkoitetun rahoitusvälineen tapauksessa 
komission asetuksen (EY) N:o 1287/2006 
2 artiklan 7 kohdan määritelmän mukaista 
kyseisen rahoitusvälineen tapauksessa 
toimivaltaista viranomaista, joka 
määritetään kyseisen asetuksen III luvun 
mukaisesti;

iii) muun kuin i, ii tai ii a alakohdassa
tarkoitetun rahoitusvälineen tapauksessa 
komission asetuksen (EY) N:o 1287/2006 
2 artiklan 7 kohdan määritelmän mukaista 
kyseisen rahoitusvälineen tapauksessa 
toimivaltaista viranomaista, joka 
määritetään kyseisen asetuksen III luvun 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – o alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) i, ii tai iii alakohdan soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävän rahoitusvälineen 
tapauksessa sen jäsenvaltion toimivaltaista 

iv) i, ii, ii a tai iii alakohdan
soveltamisalan ulkopuolelle jäävän 
rahoitusvälineen tapauksessa sen 
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viranomaista, jossa rahoitusväline otettiin 
ensimmäistä kertaa julkisen kaupankäynnin 
kohteeksi kauppapaikassa;

jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, 
jossa rahoitusväline otettiin ensimmäistä 
kertaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa;

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi hyväksyä 36 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 37 
ja 38 artiklan mukaisin edellytyksin 
toimenpiteitä, joita käytetään 
vahvistettaessa 1 kohdan mukaisia 
määritelmiä ja erityisesti sitä, milloin 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
katsotaan omistavan rahoitusvälineen 
sovellettaessa 1 kohdan p alakohdassa 
olevaa lyhyeksi myynnin määritelmää.

2. Komissio hyväksyy 36 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 37 
ja 38 artiklan mukaisin edellytyksin 
toimenpiteitä, joita käytetään 
vahvistettaessa 1 kohdan mukaisia 
määritelmiä ja erityisesti sitä, milloin 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
katsotaan omistavan rahoitusvälineen 
sovellettaessa 1 kohdan p alakohdassa 
olevaa lyhyeksi myynnin määritelmää.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 
perustuu jompaankumpaan seuraavista, 
katsotaan lyhyeksi positioksi, joka koskee 
yrityksen liikkeeseen laskettua 
osakepääomaa tai jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskettua valtion joukkolainaa:

1. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 
perustuu jompaankumpaan seuraavista, 
katsotaan lyhyeksi positioksi, joka koskee 
yrityksen liikkeeseen laskettua 
osakepääomaa tai jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskettua valtion joukkolainaa
taikka liikkeeseen laskettua 
yritysjoukkolainaa:

Or. en
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yrityksen liikkeeseen laskeman 
osakkeen taikka jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskeman velkasitoumuksen 
lyhyeksi myynti; 

a) yrityksen liikkeeseen laskeman 
osakkeen taikka jäsenvaltion tai unionin 
taikka yrityksen, jonka päätoimipaikka 
sijaitsee unionissa ja jonka osakkeet on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
unionin alueella sijaitsevassa 
kauppapaikassa, liikkeeseen laskeman 
velkasitoumuksen lyhyeksi myynti;

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 
perustuu jompaankumpaan seuraavista, 
katsotaan pitkäksi positioksi, joka koskee 
yrityksen liikkeeseen laskettua 
osakepääomaa tai jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskettu valtion joukkolainaa:

2. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 
perustuu jompaankumpaan seuraavista, 
katsotaan pitkäksi positioksi, joka koskee 
yrityksen liikkeeseen laskettua 
osakepääomaa tai jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskettu valtion joukkolainaa 
taikka liikkeeseen laskettua 
yritysjoukkolainaa:

Or. en
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yrityksen liikkeeseen laskeman 
osakkeen taikka jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskeman velkasitoumuksen 
hallussapito; 

a) yrityksen liikkeeseen laskeman
osakkeen taikka jäsenvaltion tai unionin 
taikka yrityksen, jonka päätoimipaikka 
sijaitsee unionissa ja jonka osakkeet on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
unionin alueella sijaitsevassa 
kauppapaikassa, liikkeeseen laskeman 
velkasitoumuksen hallussapito;

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä asetusta sovellettaessa vivutettu 
pitkä positio on pitkä positio, joka tuottaa 
enemmän taloudellista etua luonnolliselle 
henkilölle tai oikeushenkilölle siinä 
tapauksessa, että osakkeen tai 
velkasitoumuksen hinta tai arvo kohoaa, 
kuin osakkeen tai velkasitoumuksen 
hinnan tai arvon nousun tuottama 
taloudellinen etu silloin, kun luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö pitää 
hallussaan osaketta tai velkasitoumusta. 

Or. en
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sovellettaessa 1 ja 2 kohtaa sellaisen 
lyhyen position ja pitkän position 
laskennassa, joka koskee 
yritysjoukkolainaa, on otettava huomioon 
mahdolliset luottoriskinvaihtosopimukset, 
jotka koskevat obligaatiota tai sellaiseen 
yritykseen liittyvää maksuvelvollisuuden 
laukaisevaa tapahtumaa, jonka 
päätoimipaikka sijaitsee unionissa ja 
jonka osakkeet on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi unionin 
alueella sijaitsevassa kauppapaikassa.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 
jää jäljelle sen jälkeen, kun mahdollinen 
pitkä positio, joka luonnollisella henkilöllä 
tai oikeushenkilöllä on yrityksen 
liikkeeseen lasketussa osakepääomassa, on 
vähennetty mahdollisesta lyhyestä 
positiota, joka luonnollisella tai 
oikeushenkilöllä on kyseisessä pääomassa, 
katsotaan nettomääräiseksi lyhyeksi 
positioksi, joka koskee kyseisen yrityksen 
liikkeeseen laskettua osakepääomaa. 

4. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 
jää jäljelle sen jälkeen, kun mahdollinen 
pitkä positio, joka luonnollisella henkilöllä 
tai oikeushenkilöllä on yrityksen 
liikkeeseen lasketussa osakepääomassa, on 
vähennetty mahdollisesta lyhyestä 
positiosta, joka luonnollisella tai 
oikeushenkilöllä on kyseisessä pääomassa, 
katsotaan nettomääräiseksi lyhyeksi 
positioksi, joka koskee kyseisen yrityksen 
liikkeeseen laskettua osakepääomaa. Tästä 
vähennyksestä jäljelle jäävä negatiivinen 
arvo katsotaan nettomääräiseksi pitkäksi 
positioksi.

Or. en
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 
jää jäljelle sen jälkeen, kun mahdollinen 
pitkä positio, joka luonnollisella henkilöllä 
tai oikeushenkilöllä on jäsenvaltion tai 
unionin liikkeeseen lasketuissa valtion 
joukkolainoissa, on vähennetty 
mahdollisesta lyhyestä positiota, joka 
luonnollisella tai oikeushenkilöllä on 
kyseisissä joukkolainoissa, katsotaan 
nettomääräiseksi lyhyeksi positioksi, joka 
koskee jäsenvaltion tai unionin liikkeeseen 
laskettuja valtion joukkolainoja. 

5. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 
jää jäljelle sen jälkeen, kun mahdollinen 
pitkä positio, joka luonnollisella henkilöllä 
tai oikeushenkilöllä on jäsenvaltion tai 
unionin liikkeeseen lasketuissa valtion 
joukkolainoissa, on vähennetty 
mahdollisesta lyhyestä positiosta, joka 
luonnollisella tai oikeushenkilöllä on 
kyseisissä joukkolainoissa, katsotaan 
nettomääräiseksi lyhyeksi positioksi, joka 
koskee jäsenvaltion tai unionin liikkeeseen 
laskettuja valtion joukkolainoja. Tästä 
vähennyksestä jäljelle jäävä negatiivinen 
arvo katsotaan nettomääräiseksi pitkäksi 
positioksi.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tätä asetusta sovellettaessa positio, 
joka jää jäljelle sen jälkeen, kun 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
hallussa oleva liikkeeseen lasketun 
yrityksen joukkolainaa koskeva pitkä 
positio on vähennetty tämän luonnollisen 
henkilön tai oikeushenkilön hallussa 
olevasta mahdollisesta kyseistä 
joukkolainaa koskevasta lyhyestä 
positiosta, katsotaan nettomääräiseksi 
lyhyeksi positioksi, joka koskee kyseisen 
liikkeeseen laskettua yrityksen 
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joukkolainaa. Tästä vähennyksestä 
jäljelle jäävä negatiivinen arvo katsotaan 
nettomääräiseksi pitkäksi positioksi.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Edellä 4, 5 ja 5 a kohdissa tarkoitetut 
luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden nettomääräiset lyhyet 
positiot ja nettomääräiset pitkät positiot 
kattavat positiot indekseissä, koreissa ja 
pörssilistatuissa rahastoissa sekä positiot 
direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan 
C osan 4–10 kohdissa tarkoitetuissa 
niihin liittyvissä johdannaisissa, mukaan 
luettuina tällaiset johdannaiset, kun niillä 
käydään kauppaa kauppapaikan 
ulkopuolella.
Kun tiettyyn liikkeeseenlaskijaan tai 
tiettyyn liikkeeseen laskettuun 
rahoitusvälineeseen sovelletaan erilaisia 
investointistrategioita eri yksikköjen 
erillisten rahastojen kautta, 3, 4, 5 ja 
5 a kohdissa tarkoitettujen 
nettomääräisten lyhyiden positioiden ja 
nettomääräisten pitkien positioiden 
laskeminen tapahtuu kunkin rahaston 
tasolla. Kun tiettyyn liikkeeseenlaskijaan 
tai tiettyyn liikkeeseen laskettuun 
rahoitusvälineeseen sovelletaan samaa 
investointistrategiaa useamman kuin 
yhden rahaston kautta, kunkin rahaston 
nettomääräiset lyhyet positiot ja 
nettomääräiset pitkät positiot lasketaan 
yhteen. Kun pitkiä ja lyhyitä positiot 
tehdään useammalla kuin yhdellä 
liiketoiminta-alalla yhdessä yksikössä, 
nettomääräiset lyhyet positiot ja 
nettomääräiset pitkät positiot lasketaan 



PR\840448FI.doc 29/89 PE454.372v01-00

FI

kullekin liiketoiminnalle, jotka on erotettu 
muista liiketoiminnoista vähintään 
tiedonkulun esteillä. Kun kahta tai 
useampaa osakesalkkua samassa 
yksikössä hoidetaan harkinnanvaraisesti 
soveltaen tiettyyn liikkeeseenlaskijaan tai 
liikkeeseen laskettuun
rahoitusvälineeseen samaa 
investointistrategiaa, nämä positiot on 
laskettava yhteen nettomääräisten 
lyhyiden positioiden tai nettomääräisten 
pitkien positioiden laskemista varten. Mitä 
tulee asiakkaan osakesalkun hoitoon, 
joka ei ole harkinnanvaraista, asiakkaalla 
on oikeudellinen vastuu nettomääräisten 
lyhyiden positioiden ja nettomääräisten 
pitkien positioiden laskemisesta. 

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 7 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) tapaukset, joissa luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä on 
2 a kohdassa tarkoitettu vivutettu pitkä 
positio;

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tapaukset, joissa luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä on 4 ja 5 
kohdassa tarkoitettu nettomääräinen lyhyt 

b) tapaukset, joissa luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä on 4, 5 ja 5 
a kohdassa tarkoitettu nettomääräinen 
lyhyt positio, ja position 
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positio, ja position laskentamenetelmä; laskentamenetelmä;

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen 
positioiden laskentamenetelmä, kun 
konsernin eri yksiköillä on pitkiä tai 
lyhyitä positioita tai kun on kyse erillisiin 
rahastoihin liittyvästä 
rahastonhoitotoiminnasta.

c) edellä 3, 4, 5 ja 5 a kohdassa
tarkoitettujen positioiden 
laskentamenetelmä, kun konsernin eri 
yksiköillä on pitkiä tai lyhyitä positioita tai 
kun on kyse erillisiin rahastoihin liittyvästä 
rahastonhoitotoiminnasta.

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä katsotaan olevan sellaista 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
kattamaton positio, joka liittyy jäsenvaltion 
tai unionin obligaatioon, siltä osin kuin 
luottoriskinvaihtosopimuksen 
tarkoituksena ei ole suojautuminen 
liikkeeseenlaskijan luottoriskiltä, jos 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on kyseisen 
liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjaa 
koskeva pitkä positio tai mahdollinen 
pitkä positio, joka liittyy 
liikkeeseenlaskijan joukkolainaan, jonka 
hinta näyttää olevan vahvasti yhteydessä 
jäsenvaltion tai unionin obligaation 

1. Tätä asetusta sovellettaessa 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä katsotaan olevan sellaista 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
kattamaton positio, joka liittyy jäsenvaltion 
tai unionin taikka sellaisen yrityksen 
obligaatioon, jonka päätoimipaikka 
sijaitsee unionissa ja jonka osakkeet on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
unionin alueella sijaitsevassa 
kauppapaikassa, siltä osin kuin 
luottoriskinvaihtosopimuksen 
tarkoituksena ei ole suojautuminen 
liikkeeseenlaskijan luottoriskiltä, jos 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on kyseisen 
liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjaa 
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hintaan. Luottoriskinvaihtosopimuksen 
osapuolella, jolla on velvollisuus suorittaa 
maksu tai maksaa korvaus rikiskohteesta
aiheutuvan luottotappion tapauksessa tai 
riskikohteeseen liittyvän 
maksuvelvollisuuden laukaisevan 
tapahtuman tapauksessa, ei kyseisen 
obligaation vuoksi ole tässä kohdassa 
tarkoitettua kattamatonta positiota.

koskeva pitkä positio. 
Luottoriskinvaihtosopimuksen osapuolella, 
jolla on velvollisuus suorittaa maksu tai 
maksaa korvaus riskikohteesta aiheutuvan 
luottotappion tapauksessa tai 
riskikohteeseen liittyvän 
maksuvelvollisuuden laukaisevan 
tapahtuman tapauksessa, ei kyseisen 
obligaation vuoksi ole tässä kohdassa 
tarkoitettua kattamatonta positiota.

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 1 kohdassa tarkoitettujen positioiden 
laskentamenetelmä, kun konsernin eri 
yksiköillä on pitkiä tai lyhyitä positioita tai 
kun on kyse erillisiin rahastoihin liittyvästä 
rahastonhoitotoiminnasta. 

b) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
positioiden laskentamenetelmä, kun 
konsernin eri yksiköillä on pitkiä tai 
lyhyitä positioita tai kun on kyse erillisiin 
rahastoihin liittyvästä 
rahastonhoitotoiminnasta, ottaen 
huomioon tarpeen kattavaan 
näkemykseen kustakin 3 artiklan 
mukaisesta itsenäisestä 
investointistrategiasta. 

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on sellaisen yrityksen 
liikkeeseen laskettua osakepääomaa 
koskeva nettomääräinen lyhyt positio, 

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on sellaisen yrityksen 
liikkeeseen laskettua osakepääomaa 
koskeva nettomääräinen lyhyt positio, 
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jonka osakkeita on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa, 
on ilmoitettava asianomaisille 
toimivaltaisille viranomaisille aina, kun
positio saavuttaa tai alittaa sen kannalta 
merkityksellisen 2 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituskynnysarvon.

jonka osakkeita on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa, 
on ilmoitettava asianomaisille 
toimivaltaisille viranomaisille niin pian 
kuin positio saavuttaa tai alittaa sen 
kannalta merkityksellisen 2 kohdassa 
tarkoitetun ilmoituskynnysarvon.

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. ESA (EAMV) voi finanssimarkkinoiden 
kehitysnäkymien perusteella laatia ja 
lähettää Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle lausunnon 
tarpeesta mukauttaa 2 kohdassa 
tarkoitettuja kynnysarvoja.

3. Komissio voi muuttaa 36 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 37 
ja 38 mukaisin edellytyksin 2 kohdassa 
mainittuja kynnysarvoja 
finanssimarkkinoiden kehitysnäkymien 
perusteella.

Komissio voi kolmen kuukauden kuluessa 
ESA:n (EAMV) lausunnon 
vastaanottamisesta ja 
finanssimarkkinoiden näkymien 
edellyttämissä määrin mukauttaa 36 
artiklan mukaisilla delegoiduilla 
säädöksillä ja 37 ja 38 artiklan mukaisin 
edellytyksin 2 kohdassa tarkoitettuja
kynnysarvoja.

Kynnysarvojen mukauttaminen ei saa 
missään tapauksessa vähentää 
toimivaltaisten viranomaisten 
mahdollisuuksia valvoa nettomääräisiä 
lyhyitä positioita.

Or. en



PR\840448FI.doc 33/89 PE454.372v01-00

FI

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tässä artiklassa tarkoitetut 
ilmoitukset on tehtävä 9 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Osakkeita koskevien merkittävien 

nettomääräisten vivutettujen pitkien 
positioiden ilmoittaminen toimivaltaisille 

viranomaisille
1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on sellaisen 
yrityksen liikkeeseen laskettua 
osakepääomaa koskeva nettomääräinen 
vivutettu pitkä positio, jonka osakkeita on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, on ilmoitettava 
asianomaisille toimivaltaisille 
viranomaisille niin pian kuin positio 
saavuttaa tai alittaa sen kannalta 
merkityksellisen 2 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituskynnysarvon.
2. Asian kannalta merkityksellinen 
ilmoituskynnysarvo on prosentuaalinen 
osuus, joka on 0,2 prosenttia kyseisen 
yrityksen liikkeeseen lasketun 
osakepääoman arvosta, ja ilmoitus on 
annettava kyseisen kynnysarvon 
ylittymisen jälkeen 0,1 prosentin välein.
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3. ESA (EAMV) voi finanssimarkkinoiden 
kehitysnäkymien perusteella laatia ja 
lähettää Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle lausunnon 
tarpeesta mukauttaa 2 kohdassa 
tarkoitettuja kynnysarvoja.
Komissio voi kolmen kuukauden kuluessa 
ESA:n (EAMV) lausunnon 
vastaanottamisesta ja 
finanssimarkkinoiden näkymien 
edellyttämissä määrin mukauttaa 
36 artiklan mukaisilla delegoiduilla 
säädöksillä ja 37 ja 38 artiklan mukaisin 
edellytyksin 2 kohdassa tarkoitettuja 
kynnysarvoja. 
Kynnysarvojen mukauttaminen ei saa 
missään tapauksessa vähentää 
toimivaltaisten viranomaisten 
mahdollisuuksia valvoa nettomääräisiä 
vivutettuja pitkiä positioita. 
4. Tässä artiklassa tarkoitetut ilmoitukset 
on tehtävä 9 artiklan mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Vivutettuihin pitkiin positioihin liittyvät samat riskit kuin lyhyisiin positioihin. Niinpä 
ilmoittamisesta olisi hyötyä toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
otettava käyttöön menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt, jotka toteuttavat 
toimeksiantoja kyseisessä kauppapaikassa, 
merkitsevät toimeksiannot lyhyiksi 
toimeksiannoiksi, jos myyjä myy osakkeen 
lyhyeksi. Kauppapaikan on julkaistava 

1. Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, tai 
sijoituspalveluyrityksen, joka toteuttaa 
asiakkaiden puolesta näihin välineisiin 
liittyviä toimeksiantoja kauppapaikan 
ulkopuolella, on otettava käyttöön 
menettelyt, joilla varmistetaan, että 
luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, 
jotka toteuttavat toimeksiantoja kyseisessä 
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vähintään kerran päivässä kooste niiden 
toimeksiantojen määristä, jotka on 
merkitty lyhyiksi toimeksiannoiksi.

kauppapaikassa tai 
sijoituspalveluyrityksen kautta, voivat
merkitä toimeksiannot lyhyiksi 
toimeksiannoiksi, jos myyjä myy osakkeen 
lyhyeksi.

Or. en

Perustelu

Merkitsemistä olisi sovellettava myös OTC-transaktioihin, jotta voidaan valvoa kaikkea 
lyhyeksi myyntiä ja säilyttää yhtäläiset toimintaedellytykset.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden, jotka toteuttavat 
toimeksiantoja, on merkittävä kaikki 
toimeksiannot lyhyiksi toimeksiannoiksi, 
jos myyjä myy osakkeen lyhyeksi.

Or. en

Perustelu

Merkitsemisvastuun olisi oltava asiakkailla eikä kauppapaikoilla tai sijoituspalveluyrityksillä.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Kauppapaikan tai kauppapaikan 
ulkopuolella asiakkaiden puolesta 
toimeksiantoja toteuttavan 
sijoituspalveluyrityksen kotijäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava säännöllisesti, että 
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toimeksiantoja toteuttavat luonnolliset 
henkilöt ja oikeushenkilöt tosiasiallisesti 
merkitsevät lyhyet toimeksiannot. 
Jos luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö toistuvasti jättää 
merkitsemisen tekemättä, toimivaltaisen 
viranomaisen on kiellettävä luonnollista 
tai oikeushenkilöä jatkamasta osakkeiden 
myyntiä kauppapaikalla tai 
sijoituspalveluyrityksen kautta riittävän 
pitkän ja siten varoittavan ajanjakson 
ajan. 

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Lyhyitä toimeksiantoja ja lyhyeksi 
myyntiä koskevat tiedot on annettava 
kauppapaikan tai kauppapaikan 
ulkopuolella asiakkaiden puolesta 
toimeksiantoja toteuttavan 
sijoituspalveluyrityksen kotijäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen saataville. 
Näiden tietojen on sisällettävä ainakin 
toimeksiannon käynnistäneen 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
henkilöllisyys, ajankohta, jolloin 
toimeksianto laitettiin tilauskirjaan, 
ajankohta, jolloin toimeksianto 
toteutettiin tai peruutettiin tilauskirjasta, 
sekä hinta, koko ja toimeksiannon 
toteutuksen yksityiskohdat. 
Tietojen on oltava myös asianomaisten 
toimivaltaisten viranomaisten saatavilla. 

Or. en
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Kauppapaikan tai kauppapaikan 
ulkopuolella asiakkaiden puolesta 
toimeksiantoja toteuttavan 
sijoituspalveluyrityksen on julkaistava 
vähintään päivittäin yhteenveto kaikkia 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
otettuja osakkeita koskevien 
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määristä 
ilmaistuna prosentteina kauppapaikan tai 
sijoituspalveluyrityksen myynnin 
määrästä.

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 e. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja, joissa 
täsmennetään yksityiskohtaisesti tiedot, 
jotka on toimitettava 1 kohdan mukaisesti, 
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määriä 
koskevat tiedot mukaan luettuina. 
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit hyväksytään 
asetuksen (EU) N:o …/2010 [EAMV] 10–
14 artiklan mukaisesti.
ESA:n (EAMV) on toimitettava kyseisten 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [31 päivänä 
joulukuuta 2011].

Or. en
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Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 f. Sen varmistamiseksi, että 1 kohtaa 
sovelletaan yhtenäisin edellytyksin, 
komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, 
joissa yksilöidään toimeksiantojen 
merkitsemisessä seurattava menettely ja 
määritellään yhteinen muoto annettaville 
tiedoille, jotta helpotetaan tietojen 
yhdistämistä. 
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
hyväksytään asetuksen (EU) N:o …/2010 
[EAMV] 15 artiklan mukaisesti.
ESA:n (EAMV) on toimitettava kyseisten 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
[31 päivänä joulukuuta 2011]. 

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 g kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 g. Kauppapaikan tai kauppapaikan 
ulkopuolella asiakkaiden puolesta 
toimeksiantoja toteuttavan 
sijoituspalveluyrityksen, jolla ei ole 
käytössä merkitsemismenettelyjä tämän 
asetuksen täytäntöönpanoajankohtana, 
on sovellettava tätä artiklaa 31 päivään 
joulukuuta 2013 mennessä.
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Or. en

Perustelu

Riittävä siirtymäkausi on tarpeen, jotta voidaan vähentää merkitsemisvaatimuksen 
täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on sellaisen yrityksen 
liikkeeseen laskettua osakepääomaa 
koskeva nettomääräinen lyhyt positio, 
jonka osakkeita on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa, 
on julkaistava yksityiskohtaiset tiedot 
positiosta aina, kun positio saavuttaa tai 
alittaa sen kannalta merkityksellisen 2 
kohdassa tarkoitetun 
julkistamiskynnysarvon.

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on sellaisen yrityksen 
liikkeeseen laskettua osakepääomaa 
koskeva nettomääräinen lyhyt positio, 
jonka osakkeita on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa, 
on julkaistava yksityiskohtaiset tiedot 
positiosta niin pian kuin positio saavuttaa 
tai alittaa sen kannalta merkityksellisen 2 
kohdassa tarkoitetun 
julkistamiskynnysarvon.

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. ESA (EAMV) voi finanssimarkkinoiden 
kehitysnäkymien perusteella laatia ja 
lähettää Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle lausunnon 
tarpeesta mukauttaa 2 kohdassa 
tarkoitettuja kynnysarvoja.

3. Komissio voi muuttaa 36 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 37 
ja 38 mukaisin edellytyksin 2 kohdassa 
mainittuja kynnysarvoja 

Komissio voi kolmen kuukauden kuluessa 
ESA:n (EAMV) lausunnon 
vastaanottamisesta ja 
finanssimarkkinoiden näkymien 
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finanssimarkkinoiden kehitysnäkymien 
perusteella.

edellyttämissä määrin mukauttaa 36 
artiklan mukaisilla delegoiduilla 
säädöksillä ja 37 ja 38 artiklan mukaisin 
edellytyksin 2 kohdassa tarkoitettuja
kynnysarvoja.

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tässä artiklassa tarkoitetut 
ilmoitukset on tehtävä 9 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Osakkeita koskevien merkittävien 

nettomääräisten vivutettujen pitkien 
positioiden julkistaminen

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on sellaisen 
yrityksen liikkeeseen laskettua 
osakepääomaa koskeva nettomääräinen 
vivutettu pitkä positio, jonka osakkeita on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, on julkistettava 
yksityiskohtaiset tiedot positiosta niin pian 
kuin positio saavuttaa tai alittaa sen 
kannalta merkityksellisen 2 kohdassa 
tarkoitetun julkistamiskynnysarvon.
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2. Asian kannalta merkityksellinen 
julkistamiskynnysarvo on 
prosentuaalinen osuus, joka on 
0,5 prosenttia kyseisen yrityksen 
liikkeeseen lasketun osakepääoman 
arvosta, ja ilmoitus on annettava kyseisen 
kynnysarvon ylittymisen jälkeen 0,1 
prosentin välein. 
3. ESA (EAMV) voi finanssimarkkinoiden 
kehitysnäkymien perusteella laatia ja 
lähettää Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle lausunnon 
tarpeesta mukauttaa 2 kohdassa 
tarkoitettuja kynnysarvoja.
Komissio voi kolmen kuukauden kuluessa 
ESA:n (EAMV) lausunnon 
vastaanottamisesta ja 
finanssimarkkinoiden näkymien 
edellyttämissä määrin mukauttaa 
36 artiklan mukaisilla delegoiduilla 
säädöksillä ja 37 ja 38 artiklan mukaisin 
edellytyksin 2 kohdassa tarkoitettuja 
kynnysarvoja. 
4. Tässä artiklassa tarkoitetut ilmoitukset 
on tehtävä 9 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on mikä tahansa 
seuraavista positioista, on ilmoitettava 
asianomaiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle aina, kun kyseisenkaltainen 
positio saavuttaa tai alittaa kyseisen 
jäsenvaltion tai unionin kannalta 
merkityksellisen ilmoituskynnysarvon:

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on mikä tahansa 
seuraavista positioista, on ilmoitettava 
asianomaiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle niin pian kuin
kyseisenkaltainen positio saavuttaa tai 
alittaa kyseisen jäsenvaltion tai unionin 
kannalta merkityksellisen 
ilmoituskynnysarvon:
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Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tässä artiklassa tarkoitetut 
ilmoitukset on tehtävä 9 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Yritysjoukkolainoja ja 

luottoriskinvaihtosopimuksia koskevien 
merkittävien nettomääräisten lyhyiden 

positioiden ilmoittaminen toimivaltaisille 
viranomaisille

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on mikä tahansa 
seuraavista positioista, on tehtävä ilmoitus 
asianomaiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle niin pian kuin 
kyseisenkaltainen positio saavuttaa tai 
alittaa kyseisen jäsenvaltion tai unionin 
kannalta merkityksellisen 
ilmoituskynnysarvon:
a) nettomääräinen lyhyt positio, joka 
koskee sellaisen yrityksen liikkeeseen 
laskettua yritysjoukkolainaa, jonka 
päätoimipaikka sijaitsee unionissa ja 
jonka osakkeet on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi unionin 
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alueella sijaitsevassa kauppapaikassa;
b) luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
kattamaton positio, joka liittyy sellaisen 
yrityksen obligaatioon, jonka 
päätoimipaikka sijaitsee unionissa ja 
jonka osakkeet on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi unionin 
alueella sijaitsevassa kauppapaikassa;
2. Asian kannalta merkitykselliset 
kynnysarvot perustuvat alustavaan 
määrään, johon lisätään lisätasot, jotka 
määritetään toimenpiteissä, jotka 
komissio toteuttaa 3 kohdan mukaisesti.
3. Komissio määrittää 2 kohdassa 
tarkoitetut kynnysarvot 36 artiklan 
mukaisesti annetuilla delegoiduilla 
säädöksillä sekä 37 ja 38 artiklassa 
säädetyin edellytyksin. Se ei aseta 
kynnysarvoja tasolle, joka merkitsisi 
ilmoitusten vaatimista arvoltaan 
minimaalisista positioista. 
4. Tässä artiklassa tarkoitetut ilmoitukset 
on tehtävä 9 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Yrityksiä koskevaa avoimuusjärjestelmää on laajennettava, jotta varmistetaan 
yritysjoukkolainojen väärinkäytön estäminen.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Nettomääräinen lyhyt positio lasketaan
kello 0.00 sinä kaupankäyntipäivänä, jona 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on kyseinen positio.
Ilmoitus tai tiedot on annettava seuraavana 
kaupankäyntipäivänä viimeistään kello 
15.30.

2. Nettomääräinen lyhyt positio lasketaan
sen kaupankäyntipäivän päättyessä, jona 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on kyseinen positio.
Ilmoitus tai tiedot on annettava seuraavana 
kaupankäyntipäivänä viimeistään kello 
15.30.
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Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 7 artiklassa tarkoitettujen tietojen 
julkistaminen on toteutettava siten, että 
varmistetaan, että tiedot ovat saatavilla 
nopeasti ja syrjimättömästi. Tiedot on 
asetettava Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/109/EY 21 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun virallisesti 
nimetyn järjestelmän saataville osakkeiden 
liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltiossa.

4. Edellä 7 artiklassa tarkoitettujen tietojen 
julkistaminen on toteutettava siten, että 
varmistetaan, että tiedot ovat saatavilla 
nopeasti ja syrjimättömästi. Tiedot on 
asetettava säännellyillä markkinoilla 
kaupankäynnin kohteeksi otettavien 
arvopaperien liikkeeseenlaskijoita 
koskeviin tietoihin liittyvien 
avoimuusvaatimusten 
yhdenmukaistamisesta 15 päivänä 
joulukuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/109/EY 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun virallisesti nimetyn järjestelmän 
saataville osakkeiden liikkeeseenlaskijan 
kotijäsenvaltiossa ja julkaistava 
kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen verkkosivustolla.

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Sen varmistamiseksi, että 4 kohtaa 
sovelletaan yhtenäisin edellytyksin,
komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, joissa 
täsmennetään tavat, joilla tietoja voidaan 
julkistaa.

6. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja, joissa 
täsmennetään tavat, joilla tietoja voidaan 
julkistaa tämän artiklan mukaisesti.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
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täytäntöönpanostandardit hyväksytään 
asetuksen (EU) N:o …/… [EAMV-asetus] 
[7 e artiklan] mukaisesti.

tekniset sääntelystandardit hyväksytään 
asetuksen (EU) N:o …/2010 [EAMV] 10–
14 artiklan mukaisesti.

EAMV:n on toimitettava kyseisten 
teknisten täytäntöönpanostandardien
luonnokset komissiolle viimeistään [ 31 
päivänä joulukuuta 2011].

ESA (EAMV) on toimitettava kyseisten 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [31 päivänä 
joulukuuta 2011].

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Edellä 5, 7 ja 8 artiklassa tarkoitettuja 
ilmoitusten ja tietojen antamista koskevia 
vaatimuksia sovelletaan luonnollisiin 
henkilöihin tai oikeushenkilöihin 
riippumatta siitä, asuvatko kyseiset 
henkilöt unionissa vai sen ulkopuolella, tai 
ovatko kyseiset henkilöt sijoittautuneet 
unioniin vai sen ulkopuolelle. 

Edellä 5, 5 a, 7, 7 a, 8 ja 8 a artiklassa
tarkoitettuja ilmoitusten ja tietojen 
antamista koskevia vaatimuksia sovelletaan 
luonnollisiin henkilöihin tai 
oikeushenkilöihin riippumatta siitä, 
asuvatko kyseiset henkilöt unionissa vai 
sen ulkopuolella, tai ovatko kyseiset 
henkilöt sijoittautuneet unioniin vai sen 
ulkopuolelle. 

Or. en

Tarkistus 68

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

Komission teksti Tarkistus

Jos rahoitusvakauteen tai markkinoiden 
luottamukseen kyseisessä jäsenvaltiossa 
tai muussa jäsenvaltiossa kohdistuu 
vakava uhka epäsuotuisien tapahtumien 
tai kehitysnäkymien vuoksi, toimivaltaisen 
viranomaisen on toimitettava pyydetyt 
tiedot ESA:lle (EAMV) 24 tunnin 
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kuluessa.

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja, joissa 
täsmennetään tiedot, jotka on toimitettava 
1 ja 2 kohdan mukaisesti. 
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
sääntelystandardit hyväksytään asetuksen 
(EU) N:o …/2010 [EAMV] 10–14 artiklan 
mukaisesti.
ESA:n (EAMV) on toimitettava kyseisten 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [31 päivänä 
joulukuuta 2011].

Or. en

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Sen varmistamiseksi, että 1 kohtaa 
sovelletaan yhtenäisin edellytyksin, 
komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, 
joissa määritetään, missä muodossa tiedot 
annetaan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
hyväksytään asetuksen (EU) N:o …/2010 
[EAMV] 15 artiklan mukaisesti.
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ESA:n (EAMV) on toimitettava kyseisten 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
[31 päivänä joulukuuta 2011]. 

Or. en

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on sopinut kolmannen osapuolen kanssa 
järjestelystä, jonka mukaan kyseinen 
kolmas osapuoli on vahvistanut, että 
osake tai valtion velkasitoumus on 
vuokrattu ja varattu lainattavaksi 
kyseiselle luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle, jotta se voidaan 
toimittaa määräaikaan mennessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, 
kolmannen maan yhteisön tai paikallisen 
yrityksen toimintaan, joka on sellaisen 
kolmannen maan kauppapaikan jäsen tai 
toimii sellaisen kolmannen maan 
markkinoilla, jonka lainsäädäntö- ja 
valvontakehys on todettu 15 artiklan 
2 kohdan nojalla vastaavaksi, ei sovelleta 
1 kohtaa, kun kyseinen yritys tai yhteisö 
toimii päämiehenä jotakin sellaista 
rahoitusvälinettä koskevissa 
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transaktioissa kauppapaikassa tai 
kauppapaikan ulkopuolella, johon 
sovelletaan 15 artiklassa säädettyjä 
poikkeuksia ennen kolmannen 
kaupankäyntipäivän päättymistä julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa otetun osakkeen tai 
valtion velkasitoumuksen 
lyhyeksimyynnin jälkeen. 

Or. en

Perustelu

Rajoittamattomien poikkeusten soveltaminen markkinatakaajiin on ristiriidassa niiden 
velvoitteen kanssa solmia kaupat tietyssä ajassa.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sen varmistamiseksi, että 1 kohtaa 
sovelletaan yhtenäisin edellytyksin,
komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, joissa 
yksilöidään ne sopimusten tai järjestelyjen
tyypit, joilla voidaan riittävässä määrin 
varmistaa, että osake tai valtion 
velkasitoumus on saatavilla 
toimitusajankohtana.

2. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja, joissa 
yksilöidään ne sopimusten tyypit, joilla 
voidaan riittävässä määrin varmistaa, että 
osake tai valtion velkasitoumus on 
saatavilla toimitusajankohtana.

Komissio ottaa huomioon erityisesti 
tarpeen pitää yllä markkinoiden ja etenkin 
joukkolainamarkkinoiden ja 
takaisinostosopimusten markkinoiden 
(repomarkkinoiden) likviditeettiä.

Komissio ottaa huomioon erityisesti 
tarpeen pitää yllä markkinoiden ja etenkin 
joukkolainamarkkinoiden ja 
takaisinostosopimusten markkinoiden 
(repomarkkinoiden) likviditeettiä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanostandardit hyväksytään 
asetuksen (EU) N:o …/… [EAMV-asetus] 
[7 e artiklan] mukaisesti.

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

EAMV:n on toimitettava kyseisten 
teknisten täytäntöönpanostandardien
luonnokset komissiolle viimeistään [ 1 

ESA:n (EAMV) on toimitettava kyseisten 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [1 päivänä 
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päivänä tammikuuta 2012]. tammikuuta 2011]. 

Or. en

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Kattamattomia 

luottoriskinvaihtosopimuksia koskevat 
rajoitukset

Luonnollinen tai oikeushenkilö voi 
toteuttaa luottoriskinvaihtosopimuksiin 
liittyviä transaktioita, jotka koskevat 
jäsenvaltion tai unionin obligaatiota, 
ainoastaan jos kyseisellä henkilöllä on 
kyseisen liikkeeseenlaskijan joukkolainaa 
koskeva pitkä positio 

Or. en

Perustelu

Luottoriskinvaihtosopimuksia olisi ostettava vain liikkeeseenlaskijan luottoriskiltä 
suojautumiseksi.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
12 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 b artikla
Rajoitukset, jotka koskevat 

luottoriskinvaihtosopimusten käyttöä 
luottolaitoksissa 

Luottolaitosten liiketoiminnan 
aloittamisesta ja harjoittamisesta 
14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun 



PE454.372v01-00 50/89 PR\840448FI.doc

FI

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/48/EY1 mukaisesti 
toimiluvan saanut luottolaitos ei saa 
toteuttaa luottoriskinvaihtosopimuksiin 
liittyviä transaktioita, jotka koskevat sen 
kotijäsenvaltion tai unionin obligaatiota.
_________________________________

1 EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.

Or. en

Perustelu

Luottoriskinvaihtosopimuksia käytetään tällaisessa tapauksessa ainoastaan sääntelyn 
välttämiseen, sillä jäsenvaltion luottoriski johtaa hyvin todennäköisesti myös luottolaitosten 
luottoriskiin.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita 
tai valtion joukkolainoja julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi, on 
varmistettava, että sillä tai 
keskusvastapuolella, joka tarjoaa kyseiselle 
kauppapaikalle selvityspalveluja, on 
käytettävissä menettelyt, jotka täyttävät 
kaikki seuraavat vaatimukset:

1. Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita 
tai valtion joukkolainoja julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi, tai 
sijoituspalveluyrityksen, joka toteuttaa 
asiakkaiden puolesta näihin välineisiin 
liittyviä toimeksiantoja kauppapaikan 
ulkopuolella, on varmistettava, että sillä tai 
keskusvastapuolella, joka tarjoaa kyseiselle 
kauppapaikalle selvityspalveluja, tai 
sijoituspalveluyrityksellä taikka 
arvopaperikeskuksella, joka tarjoaa 
selvityspalveluja kauppapaikalle tai 
sijoituspalveluyritykselle, on käytettävissä 
menettelyt, jotka täyttävät kaikki seuraavat 
vaatimukset:

Or. en

Perustelu

Buy-in-menettelyjä olisi sovellettava myös OTC-transaktioihin, jotta ei aiheuteta 
kilpailuhaittaa säännellyille markkinoille.
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Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, joka myy osakkeita tai 
valtion velkasitoumuksia kyseisessä 
kauppapaikassa, ei kykene toimittamaan 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
neljän kaupankäyntipäivän kuluessa 
päivästä, jona transaktio suoritetaan, tai 
markkinatakaustoiminnan tapauksessa 
kuuden kaupankäyntipäivän kuluessa 
päivästä, jona transaktio suoritetaan, 
menettelyt, joiden mukaan kauppapaikan 
tai keskusvastapuolen on ostettava kyseiset 
osakkeet tai kyseinen valtion 
velkasitoumus, käynnistyvät ilman eri 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
osakkeet tai valtion velkasitoumus 
toimitetaan; 

a) jos luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, joka myy osakkeita tai 
valtion velkasitoumuksia kyseisessä 
kauppapaikassa, ei kykene toimittamaan 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
neljän kaupankäyntipäivän kuluessa 
päivästä, jona transaktio suoritetaan, tai 
markkinatakaustoiminnan tapauksessa 
kuuden kaupankäyntipäivän kuluessa 
päivästä, jona transaktio suoritetaan, 
menettelyt, joiden mukaan kauppapaikan 
tai keskusvastapuolen taikka 
arvopaperikeskuksen on ostettava kyseiset 
osakkeet tai kyseinen valtion 
velkasitoumus, käynnistyvät ilman eri 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
osakkeet tai valtion velkasitoumus 
toimitetaan; 

Or. en

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos kauppapaikka tai keskusvastapuoli ei 
kykene ostamaan osakkeita tai valtion 
velkasitoumusta toimitusta varten, 
kauppapaikka tai keskusvastapuoli maksaa 
ostajalle käteiskorvauksen, joka perustuu 
toimitettavien osakkeiden tai 
joukkolainojen arvoon toimituspäivänä ja 
johon lisätään ostajalle mahdollisesti 
aiheutuneita tappioita vastaava summa; 

b) jos kauppapaikka tai keskusvastapuoli 
taikka arvopaperikeskus ei kykene 
ostamaan osakkeita tai valtion 
velkasitoumusta toimitusta varten, 
kauppapaikka tai keskusvastapuoli taikka 
arvopaperikeskus maksaa ostajalle 
käteiskorvauksen, joka perustuu 
toimitettavien osakkeiden tai 
joukkolainojen arvoon toimituspäivänä ja 
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johon lisätään ostajalle mahdollisesti 
aiheutuneita tappioita vastaava summa; 

Or. en

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
joka on vastuussa osakkeen tai 
velkasitoumuksen toimituksen 
epäonnistumisesta, maksaa kauppapaikalle 
tai keskusvastapuolelle korvauksen a ja b 
alakohdan nojalla maksetuista määristä.

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
joka on vastuussa osakkeen tai 
velkasitoumuksen toimituksen 
epäonnistumisesta, maksaa kauppapaikalle 
tai keskusvastapuolelle taikka 
arvopaperikeskukselle korvauksen a ja b 
alakohdan nojalla maksetuista määristä.

Or. en

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita 
tai valtion velkasitoumuksia 
kaupankäynnin kohteeksi, on 
varmistettava, että sillä tai 
selvitysjärjestelmällä, joka tarjoaa 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
koskevia selvityspalveluja, on 
käytettävissään menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnollisella henkilöllä 
tai oikeushenkilöllä, joka myy osakkeita tai 
valtion velkasitoumuksia kyseisessä 
kauppapaikassa ja joka epäonnistuu 
osakkeiden tai valtion velkasitoumusten 
toimittamisessa määräaikaan mennessä, on 
velvollisuus suorittaa kauppapaikalle tai 

2. Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita
tai valtion velkasitoumuksia 
kaupankäynnin kohteeksi, tai 
sijoituspalveluyrityksen, joka toteuttaa 
asiakkaiden puolesta näihin välineisiin 
liittyviä toimeksiantoja kauppapaikan 
ulkopuolella, on varmistettava, että sillä tai 
selvitysjärjestelmällä, joka tarjoaa 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
koskevia selvityspalveluja, on 
käytettävissään menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnollisella henkilöllä 
tai oikeushenkilöllä, joka myy osakkeita tai 
valtion velkasitoumuksia kyseisessä 
kauppapaikassa ja joka epäonnistuu 
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selvitysjärjestelmälle päivittäisiä maksuja 
kultakin toimituksen määräajan ylittävältä 
päivältä.

osakkeiden tai valtion velkasitoumusten 
toimittamisessa määräaikaan mennessä, on 
velvollisuus suorittaa kauppapaikalle tai 
selvitysjärjestelmälle päivittäisiä maksuja 
kultakin toimituksen määräajan ylittävältä 
päivältä.

Or. en

Tarkistus 81

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

Komission teksti Tarkistus

Jos luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, joka myy osakkeita tai 
valtion velkasitoumuksia, ei kykene 
korjaamaan toimituksen epäonnistumista 
10 kaupankäyntipäivän kuluessa päivästä, 
jona transaktio suoritettiin, tai 
markkinatakaustoiminnan tapauksessa 
12 kaupankäyntipäivän kuluessa päivästä, 
jona transaktio suoritettiin, 
kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita 
tai valtion joukkolainoja julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi, tai 
sijoituspalveluyrityksen, joka toteuttaa 
asiakkaiden puolesta näihin välineisiin 
liittyviä toimeksiantoja kauppapaikan 
ulkopuolella, on kiellettävä luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä jatkamasta 
osakkeiden tai valtion velkasitoumusten 
myyntiä kauppapaikalla tai 
sijoituspalveluyrityksen kautta niin kauan 
kuin kyseinen henkilö ei ole onnistunut 
toimituksessa kyseisessä kauppapaikassa 
tai kyseisen sijoituspalveluyrityksen 
kautta. 

Or. en

Perustelu

Ankarat seuraamukset sellaisista toimitusten epäonnistumisista, joihin liittyy väärinkäyttöä, 
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on paras tapa kannustaa markkinakuriin.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kauppapaikalla, joka on ottanut 
osakkeita tai valtion joukkolainoja julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi, on oltava 
säännöt, jotka mahdollistavat sen, että se 
voi kieltää luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka on sen jäsen, 
jatkamasta osakkeiden tai valtion 
velkasitoumusten lyhyeksi myyntiä 
kyseisessä kauppapaikassa niin kauan 
kuin kyseinen henkilö epäonnistuu 
sellaisen transaktion suorituksessa, joka 
liittyy lyhyeksi myyntiin kyseisessä 
kauppapaikassa.

3. Kauppapaikalla, joka on ottanut 
osakkeita tai valtion joukkolainoja julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi, tai 
sijoituspalveluyrityksellä, joka toteuttaa 
asiakkaiden puolesta näihin välineisiin 
liittyviä toimeksiantoja kauppapaikan 
ulkopuolella, on oltava säännöt, jotka 
mahdollistavat sen, että keskuspaikka tai 
arvopaperikeskus ilmoittavat buy-in-
menettelyn täytäntöönpanosta 
asianomaisille toimivaltaisille 
viranomaisille. Jos luonnollisen henkilön 
tai oikeushenkilön toimitukset 
epäonnistuvat toistuvasti, toimivaltaisen 
viranomaisen on tutkittava, johtuuko 
tämä epäonnistuminen lyhyeksi 
myynnistä. Jos toimitusten toistuva 
epäonnistuminen johtuu lyhyeksi 
myynnistä, toimivaltaisen viranomaisen 
on asetettava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia seuraamuksia.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten olisi tutkittava, mistä toistuvat toimitusten epäonnistumiset 
johtuvat, sillä ne voivat aiheutua kattamattomasta lyhyeksi myynnistä, johon liittyy 
väärinkäyttöä.
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Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja, joissa 
täsmennetään päivittäisten maksujen 
minimimäärä ja se, mitä on pidettävä 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettuina toistuvina 
epäonnistumisina.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit hyväksytään 
asetuksen (EU) N:o …/2010 [EAMV] 10–
14 artiklan mukaisesti.
ESA:n (EAMV) on toimitettava kyseisten 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [1 päivänä 
joulukuuta 2012]. 

Or. en

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
otettuihin yrityksen osakkeisiin ei sovelleta 
5, 7, 12 ja 13 artiklaa, jos kyseisten 
osakkeiden pääasiallinen kauppapaikka 
sijaitsee unionin ulkopuolella.

1. Unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
otettuihin yrityksen osakkeisiin ei sovelleta 
5, 5 a, 7, 7 a, 12 ja 13 artiklaa, jos 
kyseisten osakkeiden pääasiallinen 
kauppapaikka sijaitsee unionin 
ulkopuolella.

Or. en
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Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, 
kolmannen maan yhteisön tai paikallisen 
yrityksen toimintaan, joka on sellaisen 
kolmannen maan kauppapaikan jäsen tai 
toimii sellaisen kolmannen maan 
markkinoilla, jonka lainsäädäntö- ja 
valvontakehys on todettu 2 kohdan nojalla 
vastaavaksi, ei sovelleta 5, 6, 7, 8 ja 12 
artiklaa, kun kyseinen yritys tai yhteisö 
toimii päämiehenä jotakin rahoitusvälinettä 
koskevissa transaktioissa kauppapaikassa 
tai kauppapaikan ulkopuolella ja hoitaa 
jompaakumpaa tai molempia seuraavista 
tehtävistä:

1. Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, 
kolmannen maan yhteisön tai paikallisen 
yrityksen toimintaan, joka on sellaisen 
kolmannen maan kauppapaikan jäsen tai 
toimii sellaisen kolmannen maan 
markkinoilla, jonka lainsäädäntö- ja 
valvontakehys on todettu 2 kohdan nojalla 
vastaavaksi, ei sovelleta 6, 7, 7 a, 8 ja 
8 a artiklaa, kun kyseinen yritys tai yhteisö 
toimii päämiehenä jotakin rahoitusvälinettä 
koskevissa transaktioissa kauppapaikassa 
tai kauppapaikan ulkopuolella ja antaa 
sitovia kooltaan vertailukelpoisia ja 
hinnoiltaan kilpailukykyisiä samanaikaisia 
osto- ja myyntitarjouksia tuodakseen 
markkinoille säännöllisesti ja jatkuvasti 
likviditeettiä, kuitenkin niin että tällaisella 
toiminnalla ei ole tarkoitus ylittää 
asiakkaiden kohtuullisia lyhyen aikavälin 
tarpeita.

a) antaa sitovia kooltaan vertailukelpoisia 
ja hinnoiltaan kilpailukykyisiä 
samanaikaisia osto- ja myyntitarjouksia 
tuodakseen markkinoille säännöllisesti ja 
jatkuvasti likviditeettiä; 

b) toteuttaa osana tavanomaista 
liiketoimintaansa asiakkaiden 
käynnistämiä toimeksiantoja tai 
asiakkaiden osto- ja myyntitoimeksiantoja 
ja suojaa tällaisista transaktioista syntyviä 
positioita.

Or. en

Perustelu

Markkinatakaajille ei tulisi myöntää poikkeusta 5 artiklasta, sillä ne eivät ole säännöllisesti 
yhtäkkiä merkittävässä suuntaa-antavassa asemassa. 
Tämä poikkeus on siirretty suoraan 12 artiklaan.
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Tarkistus 86

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

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan mukaista 
poikkeusta sovelletaan ainoastaan, jos 
toiminnoilla on erillinen kirjanpito ja ne 
on toiminnallisesti erotettu kyseisessä 
alakohdassa tarkoitetun yrityksen tai 
yhteisön muusta toiminnasta. 

Or. en

Tarkistus 87

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

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja, joissa 
täsmennetään toiminnallista ja 
kirjanpidollista erottamista koskevat 
perusteet.

Or. en

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään myös valta 
hyväksyä teknisiä sääntelystandardeja, 
joissa täsmennetään transaktioiden 
kokoa, säännönmukaisuutta, jatkuvuutta, 
hintoja ja tarjousten kokoa koskevat 
perusteet, joilla varmistetaan, että 
poikkeuksista hyötyvillä toiminnoilla 
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todella tuodaan markkinoilla 
likviditeettiä. 

Or. en

Perustelu

Markkinatakaajien olisi todella sitouduttava tuomaan likviditeettiä poikkeuksista 
hyötyäkseen.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kolmannessa ja neljännessä alakohdassa 
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit 
hyväksytään asetuksen (EU) N:o …/2010 
[EAMV] 10–14 artiklan mukaisesti.
ESA:n (EAMV) on toimitettava kyseisten 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [31 päivänä 
joulukuuta 2011].

Or. en

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 1 e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on varmistettava 
säännöllisesti ja joka tapauksessa 
vähintään kuuden kuukauden välein, että 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
täyttää tässä kohdassa asetetut ehdot. 

Or. en
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Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, 
kolmannen maan yhteisön tai paikallisen 
yrityksen toimintaan, joka on sellaisen 
kolmannen maan kauppapaikan jäsen tai 
toimii sellaisen kolmannen maan 
markkinoilla, jonka lainsäädäntö- ja 
valvontakehys on todettu 2 kohdan nojalla 
vastaavaksi, ei sovelleta 6, 7, 7 a, 8 ja 
8 a artiklaa, kun kyseinen yritys tai 
yhteisö toimii päämiehenä jotakin 
rahoitusvälinettä koskevissa 
transaktioissa kauppapaikassa tai 
kauppapaikan ulkopuolella osana 
tavanomaista liiketoimintaansa toteuttaa 
asiakkaiden käynnistämiä toimeksiantoja 
tai asiakkaiden osto- ja 
myyntitoimeksiantoja ja suojaa tällaisista 
transaktioista syntyviä positioita, 
kuitenkin niin että tällaisella toiminnalla 
ei ole tarkoitus ylittää asiakkaiden 
kohtuullisia lyhyen aikavälin tarpeita.
Ensimmäisen alakohdan mukaista 
poikkeusta sovelletaan ainoastaan, jos 
toiminnoilla on erillinen kirjanpito ja ne 
on toiminnallisesti erotettu kyseisessä 
alakohdassa tarkoitetun yrityksen tai 
yhteisön muusta toiminnasta. 
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja, joissa 
täsmennetään perusteet, jotka 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon määrittäessään, milloin 
position suojaamista koskeva toimi johtuu 
asiakkaan osto- tai 
myyntitoimeksiannosta.
Kolmannessa alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit hyväksytään 
asetuksen (EU) N:o …/2010 [EAMV] 10–
14 artiklan mukaisesti.
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ESA:n (EAMV) on toimitettava kyseisten 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [31 päivänä 
joulukuuta 2011].
Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on varmistettava 
säännöllisesti ja joka tapauksessa 
vähintään kuuden kuukauden välein, että 
kaikki tämän kohdan soveltamisalaan 
kuuluvat toimet ovat asiakkaiden 
käynnistämiä tai asiakkaiden osto- ja 
myyntitoimeksiantoja ja tällaisista 
transaktioista syntyvien positioiden 
suojaamista. 

Or. en

Perustelu

Tämä toiminta ei ole markkinatakaamista ja se on erotettava. 
Toiminnallinen erottaminen on paras tapa varmistaa, että asiakkaiden toimeksiantojen 
johdosta tehtyä kiinteistökauppaa koskevaa poikkeusta ei sovelleta kiinteistökauppaan, johon 
ei liity asiakkaiden toimeksiantoja.

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) kolmas maa ei saa olla rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen vastaisen 
toimintaryhmän yhteistyöhaluttomiksi 
määrittelemien maiden ja alueiden 
luettelossa. 

Or. en
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Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön toimintaan ei sovelleta 
8 a artiklaa, kun kyseinen henkilö 
toimiessaan yritysjoukkolainan 
liikkeeseenlaskijan kanssa tehdyn 
sopimuksen nojalla 
päämarkkinatakaajana toimii 
päämiehenä jotakin rahoitusvälinettä 
koskevissa ensi- ja jälkimarkkinoilla 
toteutettavissa operaatioissa, jotka 
koskevat yritysjoukkolainoja.

Or. en

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Luonnolliseen henkilöön tai 
oikeushenkilöön ei sovelleta 5, 6, 7 ja 12 
artiklaa, kun kyseinen henkilö myy 
arvopaperin lyhyeksi tai kun kyseisellä 
henkilöllä on nettomäärinen lyhyt positio, 
joka liittyy komission asetuksen (EY) N:o 
2273/2003 III luvun nojalla toteutettavaan 
vakauttamiseen. 

4. Luonnolliseen henkilöön tai 
oikeushenkilöön ei sovelleta 5, 5 a, 6, 7, 
7 a ja 12 artiklaa, kun kyseinen henkilö 
myy arvopaperin lyhyeksi tai kun 
kyseisellä henkilöllä on nettomääräinen
lyhyt positio, joka liittyy komission 
asetuksen (EY) N:o 2273/2003 III luvun 
nojalla toteutettavaan vakauttamiseen. 

Or. en
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Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Kotijäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi pyytää sellaiselta 
luonnolliselta henkilöltä tai 
oikeushenkilöltä, joka toimii 1, 3 tai 4 
kohdan mukaisten poikkeusten nojalla, 
kirjallisesti tietoja poikkeuksen nojalla 
hallussa pidetyistä positioista tai 
harjoitetusta toiminnasta. Luonnollisen 
henkilön tai oikeushenkilön on annettava 
kyseiset tiedot viimeistään neljän 
kalenteripäivän kuluttua pyynnön 
esittämisestä. 

9. Kotijäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen tai ESA (EAMV) voi pyytää 
sellaiselta luonnolliselta henkilöltä tai 
oikeushenkilöltä, joka toimii 1, 3 tai 4 
kohdan mukaisten poikkeusten nojalla, 
kirjallisesti tietoja poikkeuksen nojalla 
hallussa pidetyistä positioista tai 
harjoitetusta toiminnasta. Luonnollisen 
henkilön tai oikeushenkilön on annettava 
kyseiset tiedot viimeistään neljän 
kalenteripäivän kuluttua pyynnön 
esittämisestä. 

Or. en

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi vaatia niitä luonnollisia 
henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joilla on 
tiettyjä rahoitusvälineitä tai tiettyä 
rahoitusvälineiden lajia koskevia 
nettomääräisiä lyhyitä positioita, 
ilmoittamaan sille tai julkistamaan 
yksityiskohtaisia tietoja kyseisestä 
positiosta aina, kun positio saavuttaa tai 
alittaa toimivaltaisen viranomaisen 
vahvistaman ilmoituskynnysarvon, jos 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Jäsenvaltion asianomainen 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia 
niitä luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä, joilla on tiettyjä 
rahoitusvälineitä tai tiettyä 
rahoitusvälineiden lajia koskevia 
nettomääräisiä lyhyitä positioita, 
ilmoittamaan sille tai julkistamaan 
yksityiskohtaisia tietoja kyseisestä 
positiosta niin pian kuin positio saavuttaa 
tai alittaa toimivaltaisen viranomaisen 
vahvistaman ilmoituskynnysarvon, jos 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en
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Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rahoitusvälineisiin, joiden osalta jo 
edellytetään avoimuutta II luvun 5–8 
artiklan nojalla, ei sovelleta 1 kohtaa.

2. Jäsenvaltion asianomainen 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia 
niitä luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä, joilla on 
rahoitusvälineitä, joiden osalta jo 
edellytetään avoimuutta II luvun 5–8 
artiklan nojalla, koskevia nettomääräisiä 
lyhyitä positioita, ilmoittamaan sille tai 
julkistamaan yksityiskohtaisia tietoja, kun 
positio ylittää 5-8 artiklassa tarkoitettua 
kynnysarvoa matalamman kynnysarvon, 
jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) rahoitusvakauteen tai markkinoiden 
luottamukseen kyseisessä jäsenvaltiossa 
tai muussa jäsenvaltiossa kohdistuu 
vakava uhka epäsuotuisien tapahtumien 
tai kehitysnäkymien vuoksi; 
b) ilmoitus tai julkistaminen on 
välttämätön edellytys uhan poistamiselle.

Or. en

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Lainaajien tekemät ilmoitukset 
poikkeuksellisissa tilanteissa

1. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi toteuttaa 2 kohdassa 
tarkoitetun toimenpiteen, jos 
rahoitusvakauteen tai markkinoiden 
luottamukseen kyseisessä jäsenvaltiossa 
taikka yhdessä tai useammassa muussa 
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jäsenvaltiossa kohdistuu vakava uhka 
epäsuotuisien tapahtumien tai 
kehitysnäkymien vuoksi. 
2. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi vaatia tiettyjen 
rahoitusvälineiden tai tietyn 
rahoitusvälineiden lajin lainaamista 
harjoittavaa luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä ilmoittamaan kaikista 
epätavallisista nousuista maksuissa, joita 
peritään tiettyjen rahoitusvälineiden tai 
tietyn rahoitusvälineiden lajin 
lainaamisesta. 

Or. en

Perustelu

Lainanantajapuolta koskeva tieto voi olla hyödyllistä sääntelyviranomaisille, jos 
finanssimarkkinoilla on stressiä.

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi toteuttaa 2 tai 3 kohdassa 
tarkoitetun toimenpiteen, jos kaikki 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Jäsenvaltion asianomainen 
toimivaltainen viranomainen voi toteuttaa 
2 tai 3 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen, 
jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi asettaa kieltoja tai ehtoja 
luonnollisille henkilöille tai 

2. Jäsenvaltion asianomainen
toimivaltainen viranomainen voi asettaa 
kieltoja tai ehtoja luonnollisille henkilöille 
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oikeushenkilöille, jotka harjoittavat 
seuraavaa toimintaa: 

tai oikeushenkilöille, jotka harjoittavat 
seuraavaa toimintaa: 

Or. en

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltion asianomainen 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
otettuja osakkeita tai valtion 
joukkolainoja lyhyeksi myyviltä 
luonnollisilta henkilöiltä tai 
oikeushenkilöiltä, että rahoitusväline 
voidaan myydä lyhyeksi ainoastaan
a) hinnalla, joka on korkeampi kuin sitä 
välittömästi edeltäneen myynnin hinta, 
(plus tick) tai 
b) viimeisimmällä myyntihinnalla, jos se 
on korkeampi kuin viimeisin eri hinta, 
(zero-plus tick). 

Or. en

Perustelu

Sääntelyviranomaisilla olisi oltava mahdollisuus ottaa käyttöön hinnannoususääntöjä, jotka 
voivat olla vaihtoehto lyhyeksi myynnin kieltämiselle.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi estää luonnollisia 
henkilöitä tai oikeushenkilöitä 
toteuttamasta rahoitusvälineisiin liittyviä 

3. Jäsenvaltion asianomainen
toimivaltainen viranomainen voi estää 
luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä 
toteuttamasta rahoitusvälineisiin liittyviä 
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transaktioita tai rajoittaa niiden 
rahoitusvälineitä koskevien transaktioiden 
arvoa, jotka voidaan toteuttaa.

transaktioita tai rajoittaa niiden 
rahoitusvälineitä koskevien transaktioiden 
arvoa, jotka voidaan toteuttaa.

Or. en

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi rajoittaa luonnollisten 
henkilöiden tai oikeushenkilöiden 
mahdollisuuksia toteuttaa 
luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyviä 
transaktioita, jotka koskevat jäsenvaltion 
tai unionin obligaatiota, tai rajoittaa niiden 
luottoriskivaihtosopimuksiin liittyvien 
kattamattomien positioiden arvoa, joilla 
luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt 
voivat käydä kauppaa ja jotka koskevat 
jäsenvaltion tai unionin obligaatiota, jos 
molemmat seuraavista edellytyksistä 
täyttyvät:

1. Jäsenvaltion asianomainen 
toimivaltainen viranomainen voi rajoittaa 
luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden mahdollisuuksia 
toteuttaa luottoriskinvaihtosopimuksiin 
liittyviä transaktioita, jotka koskevat 
jäsenvaltion tai unionin obligaatiota, tai 
rajoittaa niiden 
luottoriskivaihtosopimuksiin liittyvien 
kattamattomien positioiden arvoa, joilla 
luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt 
voivat käydä kauppaa ja jotka koskevat 
jäsenvaltion tai unionin obligaatiota, jos 
molemmat seuraavista edellytyksistä 
täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos rahoitusvälineen hinta 
kauppapaikassa on alentunut yhden 
kaupankäyntipäivän aikana 4 kohdassa 
tarkoitetun arvon verran verrattuna 
kyseisen rahoitusvälineen hintaan 
edellisenä kaupankäyntipäivänä kyseisen 

1. Jos rahoitusvälineen hinta 
kauppapaikassa on alentunut yhden 
kaupankäyntipäivän aikana 4 kohdassa 
tarkoitetun arvon verran verrattuna 
kyseisen rahoitusvälineen hintaan 
edellisenä kaupankäyntipäivänä kyseisen 
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kauppapaikan sulkemishetkellä, kyseisen 
kauppapaikan kotijäsenvaltion
toimivaltaisen viranomaisen on pohdittava, 
onko sen aiheellista kieltää luonnollisia 
henkilöitä tai oikeushenkilöitä 
harjoittamasta rahoitusvälineen lyhyeksi 
myyntiä kyseisessä kauppapaikassa tai 
rajoittaa kyseisten henkilöiden 
mahdollisuuksia harjoittaa 
kyseisenkaltaista toimintaa taikka rajoittaa 
muulla tavalla kyseistä rahoitusvälinettä 
koskevia transaktioita kyseisessä 
kauppapaikassa estääkseen 
rahoitusvälineen hinnan epätavanomaisen 
alenemisen. 

kauppapaikan sulkemishetkellä, 
asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen 
on pohdittava, onko sen aiheellista kieltää 
luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä 
harjoittamasta rahoitusvälineen lyhyeksi 
myyntiä tai rajoittaa kyseisten henkilöiden 
mahdollisuuksia harjoittaa 
kyseisenkaltaista toimintaa taikka rajoittaa 
muulla tavalla kyseistä rahoitusvälinettä 
koskevia transaktioita estääkseen 
rahoitusvälineen hinnan epätavanomaisen 
alenemisen.

Jos toimivaltainen viranomainen on 
ensimmäisen alakohdan nojalla varma siitä, 
että kyseiset toimet ovat aiheellisia, sen on 
osakkeen tai joukkolainan tapauksessa 
kiellettävä henkilöitä harjoittamasta 
lyhyeksi myyntiä kyseisessä 
kauppapaikassa tai rajoitettava kyseisten 
henkilöiden mahdollisuuksia harjoittaa 
kyseisenkaltaista toimintaa taikka 
muuntyyppisen rahoitusvälineen osalta 
rajoitettava sitä koskevia transaktioita 
kyseisessä kauppapaikassa. 

Jos asianomainen toimivaltainen 
viranomainen on ensimmäisen alakohdan 
nojalla varma siitä, että kyseiset toimet 
ovat aiheellisia, sen on osakkeen tai 
joukkolainan tapauksessa kiellettävä 
henkilöitä harjoittamasta lyhyeksi myyntiä 
tai rajoitettava kyseisten henkilöiden 
mahdollisuuksia harjoittaa 
kyseisenkaltaista toimintaa taikka 
muuntyyppisen rahoitusvälineen osalta 
rajoitettava sitä koskevia transaktioita. 

Or. en

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen on välittömästi ilmoitettava 
päätöksestään ESA:lle (EAMV), joka taas 
vuorostaan tiedottaa asiasta niiden 
muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, joissa kyseinen 
rahoitusväline on julkisen 
kaupankäynnin kohteena.
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Or. en

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Valtuudet mukauttaa väliaikaisesti buy-

in-menettelyä osakkeiden nopean 
hinnannousun (short squeeze) 

tapauksessa
1. Kun osakkeen tai valtion joukkolainan 
hinta nousee nopeasti lyhyiden 
positioiden sulkemisen johdosta (short 
squeeze), jäsenvaltion asianomainen 
toimivaltainen viranomainen voi päättää 
mukauttaa 13 artiklassa tarkoitettua buy-
in-menettelyä tai keskeyttää sen. 
2. Komissio hyväksyy 36 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 37 
ja 38 artiklan mukaisin edellytyksin 
toimenpiteet, joilla määritetään, milloin 
osake tai valtion joukkolaina on nopean 
hinnannousun (short squeeze) kohteena.

Or. en

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
julkaistava verkkosivuillaan tiedonanto 
kaikista päätöksistä, jotka koskevat 16–19 
artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
määräämistä tai jatkamista.

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
julkaistava verkkosivuillaan tiedonanto 
kaikista päätöksistä, jotka koskevat 16–19 
a artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
määräämistä tai jatkamista.
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Or. en

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 16–19 artiklassa tarkoitettu 
toimenpide tulee voimaan, kun tiedonanto 
julkaistaan, tai tiedonannon julkaisemisen 
jälkeisenä ajankohtana, joka ilmoitetaan 
tiedonannossa, ja sitä sovelletaan vain sen 
voimaantulon jälkeen toteutettuihin 
kauppoihin.

3. Edellä 16–19 a artiklassa tarkoitettu 
toimenpide tulee voimaan, kun tiedonanto 
julkaistaan, tai tiedonannon julkaisemisen 
jälkeisenä ajankohtana, joka ilmoitetaan 
tiedonannossa, ja sitä sovelletaan vain sen 
voimaantulon jälkeen toteutettuihin 
kauppoihin.

Or. en

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava EAMV:lle ja muille 
toimivaltaisille viranomaisille 
ehdottamastaan toimenpiteestä ennen 16, 
17 tai 18 artiklassa tarkoitetun 
toimenpiteen määräämistä tai jatkamista ja 
ennen 19 artiklassa tarkoitetun rajoituksen 
määräämistä.

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava ESA:lle (EAMV) ja muille 
toimivaltaisille viranomaisille 
ehdottamastaan toimenpiteestä ennen 16, 
16 a, 17 tai 18 artiklassa tarkoitetun 
toimenpiteen määräämistä tai jatkamista ja 
ennen 19 artiklassa tarkoitetun rajoituksen 
tai 19 a artiklassa tarkoitetusta 
mukauttamisesta määräämistä.

Or. en
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Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ilmoitus ehdotuksesta, joka koskee 16, 
17 ja 18 artiklassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden määräämistä tai jatkamista, 
on annettava vähintään 24 tuntia ennen 
ajankohtaa, jona toimenpiteen 
soveltaminen on tarkoitus aloittaa tai josta 
lukien sen soveltamista jatketaan. 
Poikkeuksellisissa tilanteissa 
toimivaltainen viranomainen voi antaa 
ilmoitukseen vähemmän kuin 24 tuntia 
ennen ajankohtaa, jona toimenpiteen 
soveltaminen on tarkoitus aloittaa, jos 
ilmoitusta on mahdotonta antaa vähintään 
24 tuntia ennen kyseistä ajankohtaa. Edellä 
19 artiklassa tarkoitettu ilmoitus on 
annettava ennen ajankohtaa, jona 
toimenpiteen soveltaminen on tarkoitus 
aloittaa.

3. Ilmoitus ehdotuksesta, joka koskee 16, 
16 a, 17, 18 ja 19 a artiklassa
tarkoitettujen toimenpiteiden määräämistä 
tai jatkamista, on annettava vähintään 24 
tuntia ennen ajankohtaa, jona toimenpiteen 
soveltaminen on tarkoitus aloittaa tai josta 
lukien sen soveltamista jatketaan. 
Poikkeuksellisissa tilanteissa 
toimivaltainen viranomainen voi antaa 
ilmoitukseen vähemmän kuin 24 tuntia 
ennen ajankohtaa, jona toimenpiteen 
soveltaminen on tarkoitus aloittaa, jos 
ilmoitusta on mahdotonta antaa vähintään 
24 tuntia ennen kyseistä ajankohtaa. Edellä 
19 artiklassa tarkoitettu ilmoitus on 
annettava ennen ajankohtaa, jona 
toimenpiteen soveltaminen on tarkoitus 
aloittaa.

Or. en

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen, joka vastaanottaa tässä 
artiklassa tarkoitetun ilmoituksen, voi 
toteuttaa kyseisessä jäsenvaltiossa 16–19 
artiklan mukaisia toimenpiteitä, jos se on 
varma siitä, että toimenpide on tarpeen 
toisen toimivaltaisen viranomaisen 
avustamiseksi. Toimivaltaisen 
viranomaisen on annettava 1–3 kohdan 
mukainen ilmoitus myös silloin, kun se 
ehdottaa toimenpiteiden toteuttamista.

4. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen, joka vastaanottaa tässä 
artiklassa tarkoitetun ilmoituksen, voi 
toteuttaa kyseisessä jäsenvaltiossa 16–19 a 
artiklan mukaisia toimenpiteitä, jos se on 
varma siitä, että toimenpide on tarpeen 
toisen toimivaltaisen viranomaisen 
avustamiseksi. Toimivaltaisen 
viranomaisen on annettava 1–3 kohdan 
mukainen ilmoitus myös silloin, kun se 
ehdottaa toimenpiteiden toteuttamista.



PR\840448FI.doc 71/89 PE454.372v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vastaanotettuaan 22 artiklassa 
tarkoitetun ilmoituksen toimenpiteestä, 
joka aiotaan määrätä tai jota aiotaan jatkaa 
16, 17 tai 18 artiklan nojalla, EAMV:n on
annettava 24 tunnin kuluessa lausunto 
siitä, katsooko se, että toimenpide tai 
ehdotettu toimenpide on välttämätön 
edellytys poikkeuksellisen tilanteen 
poistamiselle. Lausunnossa on 
ilmoitettava, katsooko EAMV, että on 
ilmennyt epäsuotuisia tapahtumia tai 
kehitysnäkymiä, joiden vuoksi 
rahoitusvakauteen tai markkinoiden 
luottamukseen yhdessä tai useammassa 
jäsevaltiossa kohdistuu vakava uhka, onko 
toimenpide tai ehdotettu toimenpide 
tarkoituksenmukainen ja oikeassa 
suhteessa uhkaan, joka sillä on tarkoitus 
poistaa, ja onko toimenpiteiden ehdotettu 
kesto perusteltu. Jos EAMV katsoo, että 
uhan poistaminen edellyttää muiden 
toimivaltaisten viranomaisten 
toimenpidettä, sen on ilmoitettava
lausunnossa myös tästä. Lausunto on 
julkaistava EAMV:n verkkosivustolla.

2. Vastaanotettuaan 22 artiklassa 
tarkoitetun ilmoituksen toimenpiteestä, 
joka aiotaan määrätä tai jota aiotaan jatkaa 
16, 16 a, 17, 18 tai 19 a artiklan nojalla,
ESA:n (EAMV) on 24 tunnin kuluessa
päätettävä, katsooko se, että toimenpide tai 
ehdotettu toimenpide on välttämätön 
edellytys poikkeuksellisen tilanteen 
poistamiselle. Päätöksessä on ilmoitettava, 
katsooko ESA (EAMV), että on ilmennyt 
epäsuotuisia tapahtumia tai 
kehitysnäkymiä, joiden vuoksi 
rahoitusvakauteen tai markkinoiden 
luottamukseen yhdessä tai useammassa 
jäsenvaltiossa kohdistuu vakava uhka, 
onko toimenpide tai ehdotettu toimenpide 
tarkoituksenmukainen ja oikeassa 
suhteessa uhkaan, joka sillä on tarkoitus 
poistaa, ja onko toimenpiteiden ehdotettu 
kesto perusteltu. Jos ESA (EAMV) katsoo, 
että uhan poistaminen edellyttää muiden 
toimivaltaisten viranomaisten 
toimenpidettä, sen on ilmoitettava
päätöksessä myös tästä ja pyydettävä 
kyseisiä toimivaltaisia viranomaisia 
ryhtymään näihin toimenpiteisiin 
24 tunnin kuluessa. Päätös on julkaistava
ESA:n (EAMV) verkkosivustolla.

Or. en
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Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos toimivaltainen viranomainen 
ehdottaa sellaisten toimenpiteiden 
toteuttamista, jotka ovat ristiriidassa 2 
kohdassa tarkoitetun EAMV:n lausunnon 
kanssa, tai kieltäytyy toteuttamasta 
toimenpiteitä ja toimii siten 2 kohdassa 
tarkoitetun EAMV:n lausunnon 
vastaisesti, sen on julkaistava välittömästi 
verkkosivuillaan tiedonanto, jossa 
annetaan kattava selvitys syistä, joiden 
vuoksi se toimi kyseisellä tavalla.

3. Jos ESA (EAMV) katsoo, että jokin 
toimenpide olisi otettava käyttöön unionin 
tasolla, sen päätöksen on sisällettävä 
asiaa koskeva lausunto, ja ESA:n 
(EAMV) on varmistettava, että tämä 
toimenpide pannaan täytäntöön kaikkialla 
unionissa 24 tunnin kuluessa. 

Or. en

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. ESA:n (EAMV) on tarkasteltava tässä 
artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä 
säännöllisesti ja joka tapauksessa 
vähintään kolmen kuukauden välein. Jos 
toimenpidettä ei uusita tämän kolmen 
kuukauden määräajan kuluttua, sen 
voimassaolo lakkaa ilman eri 
toimenpiteitä.

Or. en
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Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
24 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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen tai 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
toteuttaneet toimenpiteen 16, 17 tai 18 
artiklan nojalla, EAMV voi toteuttaa 
minkä tahansa 1 kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä antamatta 23 artiklassa 
säädettyä lausuntoa.

Jos toimivaltainen viranomainen tai 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
toteuttaneet toimenpiteen 16, 16 a, 17, 18 
tai 19 a artiklan nojalla, ESA (EAMV) voi 
toteuttaa minkä tahansa 1 kohdassa 
tarkoitetuista toimenpiteistä tekemättä
23 artiklassa säädettyä päätöstä.

Or. en

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen kuin EAMV tekee päätöksen 
minkä tahansa 1 kohdassa tarkoitetun 
toimenpiteen määräämisestä tai 

4. Ennen kuin ESA (EAMV) tekee 
päätöksen minkä tahansa 1 kohdassa 
tarkoitetun toimenpiteen määräämisestä tai 
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jatkamisesta, sen on tarvittaessa kuultava 
Euroopan järjestelmäriskikomiteaa ja 
muita asianomaisia viranomaisia.

jatkamisesta, sen on tarvittaessa 
tiedotettava siitä EJRK:lle ja 
asianomaisille viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 36 artiklan mukaisilla 
delegoiduilla säädöksillä ja 37 ja 38 
artiklan mukaisin edellytyksin 
toimenpiteet, joissa tarkennetaan perusteet 
ja tekijät, jotka toimivaltaisten 
viranomaisten ja EAMV:n on otettava 
huomioon määrittäessään, milloin 16, 17, 
18 ja 23 artiklassa tarkoitettuja 
epäsuotuisia tapahtumia tai kehitysnäkymiä 
ja 24 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuja uhkia ilmenee. 

Komissio hyväksyy 36 artiklan mukaisilla 
delegoiduilla säädöksillä ja 37 ja 38 
artiklan mukaisin edellytyksin 
toimenpiteet, joissa tarkennetaan perusteet 
ja tekijät, jotka toimivaltaisten 
viranomaisten ja ESA:n (EAMV) on 
otettava huomioon määrittäessään, milloin 
16, 16 a, 17, 18, 19 a ja 23 artiklassa
tarkoitettuja epäsuotuisia tapahtumia tai 
kehitysnäkymiä ja 24 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuja uhkia ilmenee. 

Or. en

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen tämän 
asetuksen soveltamista varten. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä 
komissiolle, EAMV:lle ja muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille.

Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen tämän 
asetuksen soveltamista varten. Näiden 
toimivaltaisten viranomaisten on oltava 
julkisia viranomaisia. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava tästä komissiolle, ESA:lle 
(EAMV) ja muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille.

Or. en
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Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
30 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a artikla
Yhteistyö ESA:n (EAMV) kanssa

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tehtävä yhteistyötä ESA:n (EAMV) 
kanssa tätä asetusta sovellettaessa 
asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] 
mukaisesti. 
2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
asetuksen (EU) N:o…/2010 [EAMV] 
mukaisesti toimitettava viipymättä ESA:lle 
(EAMV) kaikki tiedot, joita se tarvitsee 
tehtäviensä hoitamisessa.

Or. en

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. ESA (EAMV) voi myös suorittaa 
kaikkia tarvittavia paikalla tehtäviä 
tarkastuksia myös ilmoittamatta niistä.
ESA (EAMV) voi pyytää jäsenvaltioiden 
toimivaltaisia viranomaisia suorittamaan 
tiettyjä tutkintatehtäviä ja paikalla 
tehtäviä tarkastuksia.

Or. en
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Tarkistus 122

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 30 artiklan mukaisesti 
toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava kolmansien maiden 
toimivaltaisilta viranomaisilta saamansa 
tiedot ESA:lle (EAMV). 

Or. en

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. EAMV:n on koordinoitava 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja kolmansien maiden 
toimivaltaisten viranomaisten välisten 
yhteistyösopimusten kehittämistä. 
EAMV:n on laadittava tässä 
tarkoituksessa mallisopimus, jota 
toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää.

2. ESA:n (EAMV) on koordinoitava 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja kolmansien maiden 
toimivaltaisten viranomaisten välisten 
yhteistyösopimusten kehittämistä. ESA:n 
(EAMV) on asetuksen (EU) N:o …/2010 
[EAMV] 16 artiklan mukaisesti 
hyväksyttävä suuntaviivat mallisopimusta 
varten, jota toimivaltaisten viranomaisten 
on käytettävä.

Or. en

Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
voi siirtää kolmannelle maalle tietoja ja 
tiedoista laadittuja analyyseja, kun 

Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
voi siirtää kolmannen maan 
toimivaltaiselle viranomaiselle tietoja ja 
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direktiivin 95/46/EY 25 tai 26 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät, ja 
ainoastaan tapauskohtaisesti. Jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella on oltava 
varmuus siitä, että siirto on tarpeen tätä 
asetusta sovellettaessa. Kolmas maa ei saa 
siirtää tietoja toiselle kolmannelle maalle
ilman jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisten nimenomaista kirjallista 
lupaa.

tiedoista laadittuja analyyseja, kun 
direktiivin 95/46/EY 25 tai 26 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät, ja 
ainoastaan tapauskohtaisesti. Jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella on oltava 
varmuus siitä, että siirto on tarpeen tätä 
asetusta sovellettaessa. Kolmannen maan 
toimivaltainen viranomainen ei saa siirtää 
tietoja toiselle kolmannen maan 
toimivaltaiselle viranomaiselle ilman 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisten 
nimenomaista kirjallista lupaa.

Or. en

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ESA:n (EAMV) on asetuksen (EU) N:o 
…/2010 [EAMV] mukaisesti hyväksyttävä 
suuntaviivat, jotka koskevat 
jäsenvaltioiden asettamien hallinnollisten 
toimenpiteiden ja seuraamusten tyyppiä.

Or. en

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava nämä 
säännökset tiedoksi komissiolle 
viimeistään [1 päivänä heinäkuuta 2012] ja
annettava niiden muutokset tiedoksi 
viipymättä.

Jäsenvaltioiden on annettava nämä 
säännökset tiedoksi komissiolle ja ESA:lle 
(EAMV) viimeistään [1 päivänä 
heinäkuuta 2012]. Jäsenvaltioiden on 
annettava näiden säännösten muutokset
tiedoksi viipymättä komissiolle ja ESA:lle 
(EAMV).
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ESA:n (EAMV) on julkaistava 
verkkosivustollaan luettelo olemassa 
olevista hallinnollisista toimenpiteistä ja 
seuraamuksista jäsenvaltioittain. Luettelo 
on saatettava säännöllisesti ajan tasalle.

Or. en

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava ESA:lle 
(EAMV) vuosittain tiivistetyssä muodossa 
tiedot määrätyistä hallinnollisista 
toimenpiteistä ja seuraamuksista.
Jos toimivaltainen viranomainen 
julkaisee tiedon jonkin hallinnollisen 
toimenpiteen tai seuraamuksen 
määräämisestä, se ilmoittaa siitä 
samanaikaisesti ESA:lle (EAMV).

Or. en

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi valta antaa 2 
artiklan 2 kohdassa, 3 artiklan 7 kohdassa, 
4 artiklan 2 kohdassa, 5 artiklan 3 
kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklan 
3 kohdassa, 9 artiklan 5 kohdassa, 14 
artiklan 3 kohdassa, 19 artiklan 4 ja 5 
kohdassa sekä 25 artiklassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä. 

1. Siirretään komissiolle neljän vuoden 
ajaksi …* lukien valta antaa 2 artiklan 
2 kohdassa, 3 artiklan 7 kohdassa, 
4 artiklan 2 kohdassa, 5 artiklan 
3 kohdassa, 5 a artiklan 3 kohdassa, 
7 artiklan 3 kohdassa, 7 a artiklan 
3 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa, 
8 a artiklan 3 kohdassa, 9 artiklan 
5 kohdassa, 14 artiklan 3 kohdassa, 
19 artiklan 4 ja 5 kohdassa, 19 a artiklan 
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2 kohdassa sekä 25 artiklassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä. Komissio esittää 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta 
ennen neljän vuoden kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
peruuta siirtoa 37 artiklan mukaisesti.
_____________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Or. en

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio pyrkii kuulemaan ESA:a 
(EAMV) ennen delegoidun säädöksen 
hyväksymistä.

Or. en

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 2 artiklan 2 kohdassa, 3 artiklan 
7 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdassa, 5 
artiklan 3 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa, 
8 artiklan 3 kohdassa, 9 artiklan 5 
kohdassa, 14 artiklan 3 kohdassa, 19 
artiklan 4 ja 5 kohdassa sekä 25 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 2 artiklan 2 kohdassa, 3 artiklan 
7 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdassa, 
5 artiklan 3 kohdassa, 5 a artiklan 
3 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa, 
7 a artiklan 3 kohdassa, 8 artiklan 
3 kohdassa, 8 a artiklan 3 kohdassa,
9 artiklan 5 kohdassa, 14 artiklan 



PE454.372v01-00 80/89 PR\840448FI.doc

FI

3 kohdassa, 19 artiklan 4 ja 5 kohdassa, 
19 a artiklan 2 kohdassa sekä 25 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Or. en

Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, ilmoittaa asiasta 
toiselle toimielimelle ja komissiolle 
kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, 
mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen 
peruuttaminen koskee, ja mainitsee 
peruuttamisen syyt.

2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, ilmoittaa asiasta 
toiselle toimielimelle ja komissiolle 
kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, 
mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen 
peruuttaminen koskee.

Or. en

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi.

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
vastustaa delegoitua säädöstä kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi.

Euroopan parlamentin tai neuvoston 
aloitteesta määräaikaa pidennetään 
kuukaudella.

Euroopan parlamentin tai neuvoston 
aloitteesta määräaikaa pidennetään 
kolmella kuukaudella.

Or. en
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Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole määräajan päättyessä vastustanut 
delegoitua säädöstä, se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se tulee voimaan säädöksessä mainittuna 
päivänä.

2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole 1 kohdassa säädetyn määräajan 
päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, 
se julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan 
säädöksessä mainittuna päivänä.

Or. en

Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Säädöstä vastustava toimielin 
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.

3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan päättyessä, se ei 
tule voimaan. Säädöstä vastustava 
toimielin esittää Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
296 artiklan mukaisesti syyt, miksi se 
vastustaa delegoitua säädöstä.

Or. en

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
39 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

39 a artikla
Delegoitujen säädösten hyväksymisen 

määräaika
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Komissio hyväksyy 2 artiklan 2 kohdassa, 
3 artiklan 7 kohdassa, 4 artiklan 
2 kohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 
5 a artiklan 3 kohdassa, 7 artiklan 
3 kohdassa, 7 a artiklan 3 kohdassa, 
8 artiklan 3 kohdassa, 8 a artiklan 
3 kohdassa, 9 artiklan 5 kohdassa, 
14 artiklan 3 kohdassa, 19 artiklan 4 ja 
5 kohdassa, 19 a artiklan 2 kohdassa sekä 
25 artiklassa tarkoitetut delegoidut 
säädökset viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2013.

Or. en

Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) siitä, onko keskitetty raportointi 
suoraan ESA:lle (EAMV) 
tarkoituksenmukaista;

Or. en

Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
41 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat 
voimassa olevat toimenpiteet, jotka ovat 
voimassa ennen 15 päivää syyskuuta 2010, 
pysyvät voimassa [1 päivään heinäkuuta 
2013] edellyttäen, että niistä ilmoitetaan 
komissiolle. 

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat 
voimassa olevat toimenpiteet, jotka ovat 
voimassa ennen 15 päivää syyskuuta 2010, 
pysyvät voimassa [31 päivään joulukuuta 
2012] edellyttäen, että niistä ilmoitetaan 
komissiolle. 

Or. en
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Tarkistus 138

Ehdotus asetukseksi
41 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

41 a artikla
ESA:n (EAMV) henkilöstö ja resurssit

ESA (EAMV) arvioi 31 päivään 
joulukuuta 2011 mennessä tämän 
asetuksen mukaisista valtuuksistaan ja 
tehtävistään aiheutuvat henkilöstö- ja 
resurssitarpeensa ja toimittaa raportin 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
komissiolle. 

Or. en
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PERUSTELUT

Ehdotuksen tausta

Syyskuussa 2008 SEC otti käyttöön Lehman Brothers -pankin konkurssin yhteydessä 
toimenpiteitä, joilla väliaikaisesti kiellettiin useiden satojen finanssialojen osakkeiden 
lyhyeksi myynti. Useat eurooppalaiset sääntelyviranomaiset, kuten FSA, AMF ja BaFin, 
seurasivat esimerkkiä ja tekivät vastaavia päätöksiä. Toukokuussa 2010 Kreikan valtion 
joukkolainoja ja niihin liittyviä luottoriskinvaihtosopimuksia koskevien huhujen ja 
spekulaatioiden myötä BaFin kielsi väliaikaisesti euroalueen valtion joukkolainojen 
kattamattoman lyhyeksi myynnin ja kattamattomat luottoriskinvaihtosopimukset. 

Euroopan unionin yhteisen lainsäädännön puutteella oli negatiivinen vaikutus sekä 
toimenpiteiden tehokkuuteen että sisämarkkinoiden toimivuuteen, sillä eri jäsenvaltioiden 
päätökset eivät olleet koordinoituja eivätkä yhdenmukaisia. Niinpä on vaikea arvioida näiden 
toimenpiteiden vaikutuksia finanssimarkkinoilla. Tähän asti julkaistut empiiriset tutkimukset 
eivät anna selkeää ja yksiselitteistä kuvaa lyhyeksi myynnin ja 
luottoriskinvaihtosopimustransaktioiden taloudellisista vaikutuksista, mitä tulee markkinoiden 
volatiliteettiin, likviditeettiin ja toimivuuteen. Massiivisten kuplien – kuten dotcom-kupla, 
joka puhkesi vuonna 2000 – muodostuminen osoittaa kuitenkin, että lyhyeksi myynti voi 
toimia vain rajoitetusti suuntauksien vastapainona nousevilla markkinoilla. Lisäksi on 
osoitettu, että lyhyeksi myynnillä on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ainoastaan vähän 
vaikutusta tiettyjen osakkeiden hintojen ja valtion joukkolainojen laskuun ja että nämä 
hintaromahdukset liittyvät itse asiassa useimmiten negatiivisiin muutoksiin reaalitaloudessa.

Vuoden 2008 kriisin kärjistymisen jälkeen suoritetut tutkimukset, joilla pyrittiin saamaan 
aikaan konkreettisia tuloksia, eivät ole johtaneet mihinkään. Tämä johtuu ennen kaikkea 
koordinoitujen toimien ja avoimuuden puutteesta lyhyeksi myyntiin ja 
luottoriskinvaihtosopimustransaktioihin liittyen. Huolimatta siitä, että lyhyeksi myynnin, 
kattamattoman lyhyeksi myynnin ja kattamattomien luottoriskinvaihtosopimusten 
kokonaisvaikutusta on vaikea mitata, alla luetellut mahdolliset negatiiviset vaikutukset on 
kuitenkin laajalti tunnustettu:

 Lisääntynyt volatiliteetti ja markkinoiden ylireagoinnin riski, eritoten 
finanssimarkkinoiden epävakauden aikaan

Lyhyeksi myynti ja kattamaton lyhyeksi myynti voivat johtaa ylireagointiin osakkeiden 
hintojen laskiessa ja perusmarkkina-arvoista erkanemiseen. Näitä riskejä kasvattaa se, että 
lyhyitä positioita voidaan hankkia hyvin pienellä pääomalla. Nämä käytännöt taas lisäävät 
huomattavasti vipuvaikutusta finanssijärjestelmässä, ja tätä pidetään yksimielisesti yhtenä 
finanssikriisin syynä. 

 Markkinoiden väärinkäytön riskin kasvaminen, erityisesti päivänsisäisesti

Markkinoiden väärinkäyttöä koskevia sääntöjä voidaan soveltaa vain, jos 
sääntelyviranomaisilla on käytössään kaikki tarvittavat tiedot. Lyhyeksi myynti ja 
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erityisesti kattamaton lyhyeksi myynti mahdollistavat hintamanipulaation sijoituslaitosten 
ja yksittäisten sijoittajien kustannuksella, sillä ne vaikuttavat hinnanmuodostukseen 
kaupankäyntipäivän aikana. 

 Osakkeiden inflaatio ja äkillisen hinnannousun (squeeze) riski

Kattamaton lyhyeksi myynti voi johtaa osakkeiden inflaatioon, jolloin osakkeita myydään 
enemmän kuin niitä tosi asiassa on saatavilla markkinoilla. Tästä syystä Volkswagenin 
osakkeiden massiivinen lyhyeksi myynti, johon yhdistyi Porschen osakkeiden 
kasaantuminen, johti vuonna 2008 pulaan saatavilla olevista osakkeista. Tämä 
Volkswagenin osakkeita koskenut äkillinen hinnannousu johti siihen, että kyseisen 
autonvalmistajan markkina-arvo nousi suurimmaksi maailmaksi: 370 miljoonaa dollaria.

 Riski rahoitusvälineen toimituksen epäonnistumisesta

Riski rahoitusvälineen toimituksen epäonnistumisesta ei välttämättä liity kattamattomaan 
lyhyeksi myyntiin mutta kattamaton lyhyeksi myynti altistaa myyjän suuremmalle riskille 
rahoitusvälineen toimituksen epäonnistumisesta. 

 Epäsymmetriseen informaatioon liittyvä vääristymien vahvistuminen ja 
huomattava vaikutus rahoitusehtoihin 

Luottoriskinvaihtosopimusten käytöllä suvereenin riskin arviointivälineenä on huomattava 
vaikutus korkotasoon ja siten varojen jakamiseen reaalitaloudessa. Näiden markkinoiden 
tehottomuus voi johtaa vääristymiin pääoman jakamisessa reaalitaloudessa. 

Edellä yksilöityjen riskien valossa tarvitaan pysyviä toimia, joilla luodaan lujat puitteet näiden 
mahdollisten negatiivisten vaikutusten korjaamiseksi. Lisäksi toimivaltaiset kansalliset 
viranomaisesta ja EAMV tarvitsevat välineitä poikkeuksellisia tilanteita varten. 
Sääntelyviranomaisten käytettävissä olevien välineiden puuttuminen tätä nykyä rajoittaa 
niiden mahdollisuuksia toimia ennalta ja reagoida poikkeuksellisissa tilanteissa. Niiden 
toimintakykyä rajoittaa myös yhteensovitettujen toimien ja toimien yhteisen täytäntöönpanon 
puute. Tämä on sitäkin tärkeämpää, koska tutkimukset osoittavat, että lyhyeksi myyntiä 
kokevat rajoittavat toimenpiteet vähentävät volatiliteettia vain, jos kielto kohdistuu niihin 
toimijoihin, jotka aiheuttavat epävakautta osakkeiden hinnoissa. 

Näihin yksilöityjen riskeihin liittyen komission ehdotus sisältää seuraavaa:
 avoimuussäännöt, jotka perustuvat ilmoitusten antamiseen nettomääräisistä lyhyistä 

positioista ja lyhyiden toimeksiantojen merkitsemiseen;
 kattamatonta lyhyeksi myyntiä koskevat rajoitukset, jotka perustuvat vuokrasääntöön 

ja pakolliseen buy-in-menettelyyn;
 laajennetut toimivaltuudet, joiden avulla toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat 

toimia kriisiaikoina ja EAMV koordinoida ja yhdenmukaistaa näitä toimia. 

1. Asetuksen soveltamisala ja lyhyeksi myynnin määritelmä
 Asetuksen kattamien rahoitusvälineiden luonne

Esittelijä kannattaa komission ehdotusta kattaa laajalti rahoitusvälineet ja keskittyä 
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asetuksessa enimmäkseen osakkeisiin, valtion joukkolainoihin ja 
luottoriskinvaihtosopimuksiin. 

Esittelijä katsoo, että olisi aiheellista laajentaa 8 artiklassa säädetty valtion joukkolainoja ja 
luottoriskinvaihtosopimuksia koskeva ilmoitusjärjestelmä yritysten joukkolainoihin ja niihin 
liittyviin luottoriskinvaihtosopimuksiin. Tämän laajennuksen avulla on taattava 
liikkeeseenlaskijoille, että näillä välineillä ei voida harjoittaa hintamanipulaatiota, sillä 
hintamanipulaatio voi johtaa liikkeeseenlaskijoiden lainakulujen kasvamiseen ja siten haitata 
reaalitaloutta.

 Asetuksen kattamien markkinoiden laajuus
Esittelijä katsoo, että asetuksella ei tulisi heikentää eri markkinatoimijoiden yhtäläisiä 
toimintaedellytyksiä ja että eritoten sillä ei tulisi aiheuttaa haittaa säännellyille markkinoille 
vapauttamalla OTC-transaktiot sen noudattamisesta.

 Soveltaminen unionin ulkopuolella
Esittelijä tukee komission ratkaisua soveltaa näitä sääntöjä luonnollisiin henkilöihin tai 
oikeushenkilöihin riippumatta siitä, asuvatko kyseiset henkilöt unionissa vai sen ulkopuolella, 
tai ovatko kyseiset henkilöt sijoittautuneet unioniin vai sen ulkopuolelle. Tämä on tarpeen, 
jotta varmistetaan, että sijoitusalan toimijat eivät siirry EU:n ulkopuolelle sääntelyn vuoksi. 
Lisäksi näin taataan unionin ja unionin ulkopuolisten sijoittajien tasapuolinen kohtelu.

 Lyhyiden positioiden ja luottoriskinvaihtosopimusta koskevien kattamattomien 
positioiden määritelmät – 3–4 artikla

Esittelijä on samaa mieltä komission kanssa lyhyiden positioiden määritelmästä. 

Esittelijä katsoo, kaikkien sijoittajien, joilla on luottoriskinvaihtosopimus ilman siihen 
liittyvää osaketta, olisi katsottava pitävän hallussaan luottoriskinvaihtosopimusta koskevaa 
kattamatonta positiota. Luottoriskinvaihtosopimuksen käyttäminen välineenä muiden 
rahoitusvälineiden suojaamiseen lisäämällä valtion joukkolainoja koskevien 
luottoriskinvaihtosopimusten kysyntää saattaa lähettää markkinoille harhaanjohtavia 
signaaleja. Tällaiset harhaanjohtavat signaalit saattavat asettaa jäsenvaltioiden rahoituskulut 
vaaraan ja siten lisätä painetta jo kuormitetuille valtiontalouksille.

2. Avoimuutta koskevat vaatimukset

 Positioista ilmoittaminen

Esittelijä kannattaa komission ehdotusta, joka perustuu CESR:n suosituksille tehdä 
pakolliseksi ilmoittaminen merkittävistä lyhyistä positioista osakkeissa ja valtion 
joukkolainoissa ja niihin liittyvissä luottoriskinvaihtosopimuksissa. Ilmoittamisella saavutettu 
avoimuuden lisääntyminen vahvistaa sijoittajien ja säästäjien luottamusta osakemarkkinoihin. 

Mitä tulee osakkeisiin, kaksivaiheinen toimintamalli, jossa toimivaltaisille viranomaisille 
tehtävän ilmoituksen kynnysarvo on 0,2 prosenttia kyseisen yrityksen liikkeeseen lasketun 
osakepääoman arvosta ja julkistamisen kynnysarvo 0,5 prosenttia, vaikuttaa asianmukaiselta.

Valtion joukkolainojen ja niihin liittyvien luottoriskinvaihtosopimusten osalta esittelijä 



PR\840448FI.doc 87/89 PE454.372v01-00

FI

kannattaa komission ehdotusta ilmoittaa velkasitoumusta koskevista positioista vain 
sääntelyviranomaisille.

Esittelijä katsoo, että vivutukseen perustuvaa pitkäksi myyntiä koskeva epäsymmetrinen 
ilmoitusjärjestelmä olisi myös tarpeen, jotta sääntelyviranomaisilla olisi selkeä kuva 
vivutuksesta, jota käytetään keinottelupositioiden vahvistamiseen. 

Esittelijä suosittaa myös, että sääntelyviranomaisille annetaan mahdollisuus 
poikkeuksellisissa olosuhteissa ottaa käyttöön ilmoitusvaatimus rahoitusvälineiden lainaajille. 
Tällä varmistettaisiin, että sääntelyviranomaiset ovat riittävän tietoisia mahdollisesta stressistä 
osakkeiden lainanantajapuolella, mikä yleensä tarkoittaa huomattavia lyhyitä positioita.

 Lyhyeksimyyntitoimeksiantojen merkitseminen
Esittelijä kannattaa komission ehdotuksen periaatetta. 

Lyhyeksi myynnin merkitseminen on ainut tapa seurata suuntauksia ja sillä täydennetään siten 
kaupankäyntipäivän lopussa tapahtuvaa positioista ilmoittamista. Merkitseminen auttaisi 
sääntelyviranomaisia tarkistamaan, onko ilmoitusvaatimuksia noudatettu, ja antaisi paremman 
kuvan lyhyeksi myynnin todellisesta määrästä. Lisäksi se antaa sääntelyviranomaisille 
välineen valvoa päivänsisäisten lyhyeksimyyntioperaatioiden avulla tapahtuvan 
hintamanipulaation puuttumista. 

Merkitsemisen toteuttamiskelpoisuutta ei voida asettaa kyseenalaiseksi, sillä sitä sovelletaan 
jo Yhdysvalloissa ja Aasiassa, ja ottamalla tämän järjestelmän käyttöön Euroopan unioni 
alkaisi toimia kansainvälisten standardien mukaisesti. Täytäntöönpanokustannuksista ei ole 
varmuutta mutta niillä ei pitkällä aikavälillä ole merkitystä, sillä toimeksiannot eivät ole 
kalliimpia maissa, joissa merkitsemismenettelyä sovelletaan. Täytäntöönpanokustannusten 
alentamiseksi esittelijä suosittaa kuitenkin siirtymäkautta, jotta kauppapaikat voivat ottaa 
merkitsemisen osaksi toimeksiantojen toteuttamiseen käytettävien järjestelmiensä 
tavanomaista päivitystä. Enintään kolmen vuoden siirtymäaika vaikuttaa sopivalta.

Jotta taataan yhtäläiset toimintaedellytykset, esittelijä suosittaa, että kaikki toimeksiannot 
merkitään, riippumatta siitä, missä niillä käydään kauppaa, OTC-transaktiot mukaan lukien.

3. Kattamaton lyhyeksi myynti ja kattamattomat luottoriskinvaihtosopimukset

 Kattamatonta lyhyeksi myyntiä koskevat rajoitukset

Esittelijä kannattaa kaiken lyhyeksi myynnin rajoittamista aiemmin lainatuille arvopapereille 
tai arvopapereille, joita koskeva laina on taattu, perustuvaan lyhyeksi myyntiin.

 Kattamattomien luottoriskinvaihtosopimusten kieltäminen
Esittelijä kannattaa ehdotusta rajoittaa valtion joukkolainoihin liittyvien 
luottoriskinvaihtosopimusten ostomahdollisuuden rajoittamista kyseisen valtion joukkolainan 
omistajille. Luottoriskinvaihtosopimustransaktioiden on perustuttava vakuutuskelpoisen 
kohde-etuuden periaatteeseen. 

Esittelijä pitää kyseenalaisena, onko järkevää sallia rahoituslaitosten ostaa oman 
jäsenvaltionsa valtion joukkolainoihin liittyviä luottoriskinvaihtosopimuksia, sillä nämä 
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rahoituslaitokset tuskin pysyvät pystyssä, jos niiden oma jäsenvaltio ajautuu 
maksukyvyttömäksi.

 Buy-in-menettelyt ja seuraamukset neljän kaupankäyntipäivän kuluessa 
päivästä, jona transaktio suoritetaan

Esittelijä tukee komission ehdotusta automaattisista osakkeita koskevista buy-in-menettelyistä 
neljän kaupankäyntipäivän kuluessa päivästä, jona transaktio on suoritettu, jos toimitus 
epäonnistuu, sekä tähän liittyvistä seuraamuksista. Yhdysvalloissa tätä on sovellettu vuodesta 
2008 alkaen, ja sen esimerkki osoittaa selvästi, että tämä toimenpide on todistetusti tehokas 
toimituskurin varmistamisessa. 

Esittelijä katsoo, että näitä buy-in-menettelyjä olisi sovellettava kaikkiin transaktioihin, myös 
OTC-transaktioihin, ja että EAMV:n olisi määritettävä seuraamusmekanismin luonne ja 
vähimmäistaso, jotta vältetään kauppapaikkojen välistä kilpailua näiden sääntelyperusteiden 
pohjalta.

4. Poikkeukset

 Pääasialliset markkinat Euroopan unionin ulkopuolella.

Esittelijä kannattaa komission ehdotusta. Siirtyminen EU:n ulkopuolella sääntelystä johtuvista 
syistä vaikuttaa epätodennäköiseltä, kun otetaan huomioon Yhdysvaltojen nykyinen 
markkinasääntely.

 Markkinatakaajatoimintaa koskeva poikkeus 
Esittelijä kannattaa periaatetta poikkeuksien myöntämisestä markkinatakaajatoiminnalle. 
Markkinatakaajat tuovat likviditeettiä, joka on olennaisen tärkeää markkinoiden hyvälle 
toiminnalle, ja tätä tehtävää on suojeltava muiden markkinatoimijoiden opportunistiselta 
käyttäytymiseltä. Näiden poikkeusten vastikkeena olisi oltava todellinen sitoutuminen 
likviditeetin tuottamiseen markkinoilla säännöllisesti ja jatkuvasti. EAMV:n on määriteltävä 
yhteiset vaatimukset, jotta taataan yhdenmukainen tulkinta kaikkialla unionissa.

Esittelijä katsoo, että tämä on äärimmäisen tärkeää, jotta vältetään näiden poikkeusten 
väärinkäyttö. Niinpä niiden markkinatakaajien, joilla ei ole kiinanmuuria 
markkinatakaajatoiminnan ja muun kuin asiakkaiden käynnistämän kaupankäyntitoiminnan 
välillä, ei tulisi voida hyödyntää näitä poikkeuksia. Jotta sääntelyviranomaisilla on 
mahdollisuus tarkastaa mahdollinen poikkeusten väärinkäyttö markkinatakaajan taholta, 
esittelijä katsoo lisäksi, että markkinatakaajat olisi voitava sisällyttää asetuksen 5 artiklan 
vaatimusten soveltamisalaan, sillä normaalien markkinatakausoperaatioiden ei tulisi johtaa 
suuntaa-antavan aseman kehittymiseen. Samoin markkinatakaajien ei tulisi voida pitää 
hallussaan kattamattomia lyhyitä positioita tiettyä kohtuullista määräaikaa pidempään ilman, 
että ne lainaavat rahoitusvälineen, sillä markkinatakaajia ei ole vapautettu 
toimitusvelvoitteista. 

5. Toimivaltaisten viranomaisten toimintavaltuudet

 Lyhyeksimyynti- ja luottoriskinvaihtosopimustransaktioita koskevat rajoitukset 

epäsuotuisien tapahtumien yhteydessä
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Esittelijä kannattaa komission ehdotusta, joka antaa toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille laajennetut toimivaltuudet toimia epäsuotuisissa tilanteissa. Esittelijä ehdottaa, 
että saman logiikan mukaisesti sääntelyviranomaisille annetaan valtuudet ottaa tällaisissa 
tilanteissa käyttöön nk. uptick rule eli vähimmäishinta lyhyelle toimeksiannolle. 

 Mahdolliset lyhyeksi myyntiä koskevat rajoitukset huomattavan 
hinnanpudotuksen yhteydessä

Esittelijä kannattaa tämän toimenpiteen periaatetta. Esittelijä katsoo, että tiettyä 
rahoitusvälinettä koskevaa rajoitusta olisi sovellettava kaikkiin transaktioihin, riippumatta 
siitä, missä ne suoritetaan, jotta rajoitusta sovelletaan yhdenmukaisesti sisämarkkinoilla ja 
säilytetään yhtäläiset toimintaedellytykset. 

6. EAMV:n toimintavaltuudet

 EAMV:n harjoittama koordinointi

Esittelijä hyväksyy EAMV:lle annetut koordinointivaltuudet. Esittelijä kannattaa myös sitä, 
että EAMV antaa suuntaviivat koskien kaikkia toimenpiteitä, joita toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset voivat tulkita eri tavoin. 

 EAMV:n toimintavaltuudet
Esittelijä on tyytyväinen komission ehdotuksessa EAMV:lle myönnettyihin valtuuksiin. 
Komissio on hyödyntänyt täysin EAMV-asetuksen tarjoamia mahdollisuuksia. EAMV:lle 
myönnetyt valtuudet mahdollistavat hätätoimenpiteiden yhdenmukaisen täytäntöönpanon 
Euroopan unionin tasolla. 


