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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(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 direktiiviksi rahoitusvälineiden 
markkinoista ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY 
kumoamisesta (uudelleenlaadittu)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0656),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 53 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0382/2011),

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

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 
28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan talous- ja raha-asioiden valiokunnalle 
työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 1. maaliskuuta 2012 päivätyn 
kirjeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 87 ja 55 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä 
kehitysyhteistyövaliokunnan ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2012),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä 
koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan 
kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden 
muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan 
ryhmän suositukset;

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

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
                                               
1 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Finanssikriisi on tuonut esiin 
heikkouksia rahoitusmarkkinoiden 
toiminnassa ja avoimuudessa. 
Rahoitusmarkkinoiden kehitys on tuonut 
esiin tarpeen vahvistaa rahoitusvälineiden 
markkinoiden sääntelykehystä, jotta 
voidaan lisätä avoimuutta, parantaa 
sijoittajansuojaa, vahvistaa luottamusta, 
vähentää sääntelemättömiä osa-alueita ja 
varmistaa, että valvontaviranomaisille 
annetaan riittävät valtuudet tehtäviensä 
hoitamiseksi.

(4) Finanssikriisi on tuonut esiin 
heikkouksia rahoitusmarkkinoiden 
toiminnassa ja avoimuudessa. 
Rahoitusmarkkinoiden kehitys on tuonut 
esiin tarpeen vahvistaa rahoitusvälineiden 
markkinoiden sääntelykehystä myös 
silloin, kun tällaisilla markkinoilla 
käydään kauppaa pörssin ulkopuolella,
jotta voidaan lisätä avoimuutta, parantaa 
sijoittajansuojaa, vahvistaa luottamusta,
vähentää sääntelemättömiä osa-alueita ja 
varmistaa, että valvontaviranomaisille 
annetaan riittävät valtuudet tehtäviensä 
hoitamiseksi.

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Sääntelyelimet ovat kansainvälisesti 
yhtä mieltä siitä, että puutteet 
rahoituslaitosten hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmissä, muun muassa 
tehokkaiden tarkastusten ja 
valvontatoimien puuttuminen, on ollut 
osasyy finanssikriisiin. Liiallinen ja 
varomaton riskinotto voi johtaa 
rahoituslaitosten konkursseihin ja 
järjestelmäongelmiin jäsenvaltioissa ja 
muualla maailmassa. Asiakkaille palveluja 
tarjoavien yritysten epäasianmukainen 
toiminta voi aiheuttaa vahinkoa sijoittajille 
ja heikentää sijoittajien luottamusta. Jotta 
näiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien 
heikkouksien potentiaalisiin 
haittavaikutuksiin voitaisiin puuttua, tämän 

(5) Sääntelyelimet ovat kansainvälisesti 
yhtä mieltä siitä, että puutteet 
rahoituslaitosten hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmissä, muun muassa 
tehokkaiden tarkastusten ja 
valvontatoimien puuttuminen, on ollut 
osasyy finanssikriisiin. Liiallinen ja 
varomaton riskinotto voi johtaa 
rahoituslaitosten konkursseihin ja 
järjestelmäongelmiin jäsenvaltioissa ja 
muualla maailmassa. Asiakkaille palveluja 
tarjoavien yritysten epäasianmukainen 
toiminta voi aiheuttaa vahinkoa sijoittajille 
ja heikentää sijoittajien luottamusta. Jotta 
näiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien 
heikkouksien potentiaalisiin 
haittavaikutuksiin voitaisiin puuttua, tämän 
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direktiivin säännöksiä olisi täydennettävä 
yksityiskohtaisemmilla periaatteilla ja 
vähimmäisstandardeilla. Näitä periaatteita 
ja standardeja olisi sovellettava ottaen 
huomioon sijoituspalveluyritysten 
toiminnan luonne, laajuus ja 
monimuotoisuus.

direktiivin säännöksiä olisi täydennettävä 
yksityiskohtaisemmilla periaatteilla ja 
vähimmäisstandardeilla. Näitä periaatteita 
ja standardeja olisi sovellettava ottaen 
huomioon sijoituspalveluyritysten 
toiminnan luonne, laajuus ja 
monimuotoisuus. Toimenpiteisiin olisi 
sisällyttävä rajoituksia niiden 
johtajatehtävien määrälle, joita 
rahoituslaitosten johtajat voivat hoitaa. 
Kyseisiä toimenpiteitä olisi sovellettava 
siten, että otetaan huomioon 
rahoituslaitosten tehokasta johtamista 
koskevat vaatimukset ja sallitaan myös 
tarvittaessa mainittujen yritysten johtajien 
jatkaa erityisesti voittoa 
tavoittelemattomien yhteisöjen johtajina 
yritysten yhteiskuntavastuun mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Näistä syistä direktiivi 2004/39/EY 
laaditaan osittain uudelleen täksi uudeksi
direktiiviksi ja korvataan osittain 
asetuksella (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus]. Näiden kahden 
säädöksen olisi yhdessä muodostettava 
oikeudellinen kehys, jolla säännellään 
sijoituspalveluyrityksiin, säänneltyihin 
markkinoihin, tietopalvelujen tarjoajiin ja 
kolmansien maiden yrityksiin, jotka 
tarjoavat sijoituspalveluja tai harjoittavat 
sijoitustoimintaa unionissa, sovellettavia 
vaatimuksia. Sen vuoksi tätä direktiiviä 
olisi luettava yhdessä kyseisen asetuksen 
kanssa. Direktiivin olisi sisällettävä 
säännökset, jotka koskevat toimilupaa 
liiketoiminnan harjoittamiseksi, 
määräosuuksien hankkimista, 
sijoittautumisvapauden ja palvelujen 

(7) Näistä syistä direktiivi 2004/39/EY 
laaditaan osittain uudelleen täksi uudeksi 
direktiiviksi ja korvataan osittain 
asetuksella (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus]. Näiden kahden 
säädöksen olisi yhdessä muodostettava 
oikeudellinen kehys, jolla säännellään 
sijoituspalveluyrityksiin, säänneltyihin 
markkinoihin, tietopalvelujen tarjoajiin ja 
kolmansien maiden rahoituslaitoksiin, 
jotka tarjoavat sijoituspalveluja tai 
harjoittavat sijoitustoimintaa unionissa, 
sovellettavia vaatimuksia. Sen vuoksi tätä 
direktiiviä olisi luettava yhdessä kyseisen 
asetuksen kanssa. Direktiivin olisi 
sisällettävä säännökset, jotka koskevat 
toimilupaa liiketoiminnan harjoittamiseksi, 
määräosuuksien hankkimista, 
sijoittautumisvapauden ja palvelujen 
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tarjoamisen vapauden käyttöä, 
sijoituspalveluyritysten 
toimintaedellytyksiä sijoittajansuojan 
varmistamiseksi, kotijäsenvaltion ja 
vastaanottavan jäsenvaltion 
valvontaviranomaisten toimivaltuuksia 
sekä seuraamusjärjestelmää. Koska tämän 
ehdotuksen pääasiallisena tavoitteena ja 
kohteena on yhdenmukaistaa kansalliset 
säännökset mainituilla osa-alueilla, 
ehdotuksen olisi perustuttava SEUT-
sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaan. 
Säädöksen antaminen direktiivinä on 
tarkoituksenmukaista, jotta 
täytäntöönpanosäännökset voidaan tämän 
direktiivin kattamilla osa-alueilla 
tarvittaessa mukauttaa vastaamaan eri 
jäsenvaltioiden markkinoiden ja 
oikeusjärjestelmien erityispiirteitä.

tarjoamisen vapauden käyttöä, 
sijoituspalveluyritysten 
toimintaedellytyksiä sijoittajansuojan 
varmistamiseksi, kotijäsenvaltion ja 
vastaanottavan jäsenvaltion 
valvontaviranomaisten toimivaltuuksia 
sekä seuraamusjärjestelmää. Koska tämän 
ehdotuksen pääasiallisena tavoitteena ja 
kohteena on yhdenmukaistaa kansalliset 
säännökset mainituilla osa-alueilla, 
ehdotuksen olisi perustuttava SEUT-
sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaan. 
Säädöksen antaminen direktiivinä on 
tarkoituksenmukaista, jotta 
täytäntöönpanosäännökset voidaan tämän 
direktiivin kattamilla osa-alueilla 
tarvittaessa mukauttaa vastaamaan eri 
jäsenvaltioiden markkinoiden ja 
oikeusjärjestelmien erityispiirteitä.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Henkilöt, jotka hallinnoivat omaa 
omaisuuttaan, ja yritykset, jotka eivät 
tarjoa muita sijoituspalveluja ja/tai harjoita 
muuta sijoitustoimintaa kuin 
kaupankäyntiä omaan lukuun, olisi 
jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, elleivät he ole 
markkinatakaajia, säännellyn markkinan, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
jäseniä tai osapuolia tai elleivät he toteuta 
asiakkaiden toimeksiantoja 
käymällä kauppaa omaan lukuunsa. Tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 

(14) Henkilöt, jotka hallinnoivat omaa 
omaisuuttaan, ja yritykset, jotka eivät 
tarjoa muita sijoituspalveluja ja/tai harjoita 
muuta sijoitustoimintaa kuin 
kaupankäyntiä omaan lukuun, olisi 
jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, elleivät he ole 
markkinatakaajia, säännellyn markkinan, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
jäseniä tai osapuolia tai elleivät he toteuta 
asiakkaiden toimeksiantoja 
käymällä kauppaa omaan lukuunsa. Tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
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olisi poikkeuksellisesti jätettävä henkilöt, 
jotka käyvät kauppaa rahoitusvälineillä 
omaan lukuunsa säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
jäseninä tai osapuolina – myös 
markkinatakaajina hyödykejohdannaisissa, 
päästöoikeuksissa tai niiden johdannaisissa 
– pääasiallisen liiketoimintansa 
oheistoimintana, kun tämä pääasiallinen 
liiketoiminta ei ryhmätasolla ole tässä 
direktiivissä tarkoitettua sijoituspalvelujen 
tarjontaa tai direktiivissä 2006/48/EY 
tarkoitettua pankkipalvelujen tarjontaa. 
Tekniset kriteerit sille, milloin toiminta on 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintaa, olisi selvennettävä 
delegoiduissa säädöksissä. Myös sellaisten 
yritysten, jotka toteuttavat eri asiakkaiden 
toimeksiannot täsmäyttämällä kauppoja 
(back to back trading), olisi katsottava 
harjoittavan kaupankäyntiä omaan lukuun 
asiakastoimeksiantoja toteuttamalla ja 
toimivan päämiehinä, ja niihin olisi 
sovellettava tämän direktiivin vaatimuksia, 
jotka koskevat sekä toimeksiantojen 
toteuttamista asiakkaiden lukuun että 
kaupankäyntiä omaan lukuun. 
Kaupankäynniksi omaan lukuun 
asiakastoimeksiantoja toteuttamalla ei 
pitäisi katsoa sellaista rahoitusvälineisiin 
liittyvien toimeksiantojen toteuttamista, 
jota harjoitetaan kahden sellaisen henkilön 
välisenä oheistoimintana, joiden
pääasiallinen liiketoiminta ei ryhmätasolla 
ole tässä direktiivissä tarkoitettua 
sijoituspalvelujen tarjontaa eikä 
direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettua 
pankkipalvelujen tarjontaa.

olisi poikkeuksellisesti jätettävä henkilöt, 
jotka käyvät kauppaa rahoitusvälineillä 
omaan lukuunsa säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
jäseninä tai osapuolina – myös 
markkinatakaajina hyödykejohdannaisissa, 
päästöoikeuksissa tai niiden johdannaisissa 
– pääasiallisen liiketoimintansa 
oheistoimintana, kun tämä pääasiallinen 
liiketoiminta ei ryhmätasolla ole tässä 
direktiivissä tarkoitettua sijoituspalvelujen 
tarjontaa tai luottolaitosten liiketoiminnan 
aloittamisesta ja harjoittamisesta 
14 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivissä 2006/48/EY1 tarkoitettua 
pankkipalvelujen tarjontaa. Tekniset 
kriteerit sille, milloin toiminta on 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintaa, olisi selvennettävä 
teknisissä sääntelystandardeissa tässä 
direktiivissä määritetyt kriteerit huomioon 
ottaen. Myös sellaisten yritysten, jotka 
toteuttavat eri asiakkaiden toimeksiannot 
täsmäyttämällä kauppoja (back to back 
trading), olisi katsottava harjoittavan 
kaupankäyntiä omaan lukuun 
asiakastoimeksiantoja toteuttamalla ja 
toimivan päämiehinä, ja niihin olisi 
sovellettava tämän direktiivin vaatimuksia, 
jotka koskevat sekä toimeksiantojen 
toteuttamista asiakkaiden lukuun että 
kaupankäyntiä omaan lukuun. 
Kaupankäynniksi omaan lukuun 
asiakastoimeksiantoja toteuttamalla ei 
pitäisi katsoa sellaista rahoitusvälineisiin 
liittyvien toimeksiantojen toteuttamista, 
jota harjoitetaan kahden sellaisen henkilön 
välisenä oheistoimintana, joiden 
pääasiallinen liiketoiminta ei ryhmätasolla 
ole tässä direktiivissä tarkoitettua 
sijoituspalvelujen tarjontaa eikä 
direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettua 
pankkipalvelujen tarjontaa.
____________________

1 EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.
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Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että oikeutta henkilötietojen suojaan 
kunnioitetaan noudattaen yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 95/46/EY sekä henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
sähköisen viestinnän alalla 12 päivänä 
heinäkuuta 2002 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2002/58/EY (sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivi), joita sovelletaan 
tämän direktiivin nojalla suoritettavaan 
henkilötietojen käsittelyyn. EAMV:n 
tämän direktiivin nojalla suorittamaan 
henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan
yksilöiden suojelusta yhteisöjen 
toimielinten ja elinten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
18 päivänä joulukuuta 2000 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 45/2001.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta 

(42) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta 
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sijoituspalveluyritysten toiminnan 
järjestämistä koskevien vaatimusten, 
toiminnan harjoittamisen edellytysten ja 
kyseisessä direktiivissä määriteltyjen 
käsitteiden osalta 10 päivänä elokuuta 2006 
annetun komission direktiivin 2006/73/EY 
nojalla jäsenvaltiot voivat edellyttää 
sijoituspalveluyritysten toiminnan 
järjestämistä koskevina vaatimuksina 
asiakastoimeksiantoihin liittyvien 
puhelinkeskustelujen tai niihin liittyvän 
sähköisen viestinnän tallentamista. 
Asiakastoimeksiantoihin liittyvien 
puhelinkeskustelujen tai sähköisen 
viestinnän tallentaminen on sopusoinnussa 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan kanssa 
ja perusteltua sijoittajansuojan 
lujittamiseksi, markkinoiden valvonnan 
parantamiseksi ja oikeusvarmuuden 
lisäämiseksi sijoituspalveluyritysten ja 
niiden asiakkaiden etujen mukaisesti. 
Tällaisten tallenteiden merkitys mainitaan 
myös Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitean 
Euroopan komissiolle 29 päivänä 
heinäkuuta 2010 antamissa teknisissä 
lausunnoissa. Näistä syistä tässä 
direktiivissä on tarkoituksenmukaista 
vahvistaa periaatteet yleiselle 
järjestelmälle, joka koskee 
asiakastoimeksiantoihin liittyvien 
puhelinkeskustelujen tai niihin liittyvän 
sähköisen viestinnän tallentamista.

sijoituspalveluyritysten toiminnan 
järjestämistä koskevien vaatimusten, 
toiminnan harjoittamisen edellytysten ja 
kyseisessä direktiivissä määriteltyjen 
käsitteiden osalta 10 päivänä elokuuta 2006 
annetun komission direktiivin 2006/73/EY 
nojalla jäsenvaltiot voivat edellyttää 
sijoituspalveluyritysten toiminnan 
järjestämistä koskevina vaatimuksina 
asiakastoimeksiantoihin liittyvien 
puhelinkeskustelujen tai niihin liittyvän 
sähköisen viestinnän tallentamista. 
Asiakastoimeksiantoihin liittyvien 
puhelinkeskustelujen tai sähköisen 
viestinnän tallentaminen on sopusoinnussa 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan kanssa 
ja perusteltua sijoittajansuojan 
lujittamiseksi, markkinoiden valvonnan 
parantamiseksi ja oikeusvarmuuden 
lisäämiseksi sijoituspalveluyritysten ja 
niiden asiakkaiden etujen mukaisesti. 
Tällaisten tallenteiden merkitys mainitaan 
myös Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitean 
Euroopan komissiolle 29 päivänä 
heinäkuuta 2010 antamissa teknisissä 
lausunnoissa. Näistä syistä tässä 
direktiivissä on tarkoituksenmukaista 
vahvistaa periaatteet yleiselle 
järjestelmälle, joka koskee 
asiakastoimeksiantoihin liittyvien 
puhelinkeskustelujen tai niihin liittyvän 
sähköisen viestinnän tallentamista taikka 
tällaisten puhelinkeskustelujen tai 
sähköisen viestinnän sisällön riittävää 
dokumentointia esimerkiksi pöytäkirjan 
muodossa

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(43) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava
oikeus suojata henkilötiedot yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY sekä direktiivin 
2002/58/EY mukaisesti. Tämän suojan 
olisi katettava muun muassa 13 artiklassa 
edellytetty puhelinkeskustelujen ja 
sähköisen viestinnän tallentaminen.

(43) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että oikeutta henkilötietojen suojaan 
kunnioitetaan noudattaen yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annettua
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviä 95/46/EY1 sekä henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
sähköisen viestinnän alalla 12 päivänä 
heinäkuuta 2002 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2002/58/EY2 (sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivi), joita sovelletaan 
tämän direktiivin nojalla suoritettavaan 
henkilötietojen käsittelyyn. Tämän suojan 
olisi katettava muun muassa 
puhelinkeskustelujen ja sähköisen 
viestinnän tallentaminen. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EU) N:o 1095/20103 perustetun 
Euroopan valvontaviranomaisen 
(Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen, 
EAMV) tämän direktiivin nojalla 
suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn 
sovelletaan yksilöiden suojelusta 
yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
18 päivänä joulukuuta 2000 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 45/20014.
____________________

1 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
2 EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.
3 EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.
4 EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

Or. en
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Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Kaupankäyntiteknologia käyttö on 
kehittynyt merkittävästi viimeksi kuluneen 
vuosikymmenen aikana, ja 
kaupankäyntiteknologia on nyt laajalti 
markkinaosapuolten käytössä. Monet 
markkinaosapuolet käyttävät nyt 
algoritmista kaupankäyntiä, jossa 
tietokonealgoritmi määrittää 
automaattisesti toimeksiannon osatekijöitä 
niin, että ihmisen työpanosta tarvitaan vain 
vähän tai ei lainkaan. Algoritmisen 
kaupankäynnin alalaji on huippunopea 
tietokoneistettu kaupankäynti (high-
frequency trading, HFT), jossa 
kaupankäyntijärjestelmä analysoi 
markkinoiden dataa tai signaaleja nopeasti 
ja sitten lähettää tai päivittää suuria 
määriä toimeksiantoja erittäin lyhyessä 
ajassa kyseisen analyysin perusteella. 
Huippunopeaa tietokoneistettua kauppaa 
käyvät tyypillisesti pörssikauppiaat, jotka 
käyttävät omaan pääomaansa 
kaupankäyntiin, ja siinä ei ole kyse
erillisestä strategiasta vaan yleensä pitkälle 
kehitetyn teknologian käytöstä perinteisten 
kaupankäyntistrategioiden, kuten 
markkinatakaustoiminnan tai arbitraasin, 
toteuttamiseksi.

(44) Kaupankäyntiteknologian käyttö on 
kehittynyt merkittävästi viimeksi kuluneen 
vuosikymmenen aikana, ja 
kaupankäyntiteknologia on nyt laajalti 
markkinaosapuolten käytössä. Monet 
markkinaosapuolet käyttävät nyt 
algoritmista kaupankäyntiä, jossa 
tietokonealgoritmi määrittää 
automaattisesti toimeksiannon osatekijöitä 
niin, että ihmisen työpanosta tarvitaan vain 
vähän tai ei lainkaan. Algoritmisen 
kaupankäynnin alalaji on huippunopea 
tietokoneistettu kaupankäynti (high-
frequency trading, HFT), jossa 
kaupankäyntijärjestelmä analysoi 
markkinoiden dataa tai signaaleja 
nopeasti, yleensä milli- tai 
mikrosekunneissa, ja sitten lähettää tai 
päivittää suuria määriä toimeksiantoja 
erittäin lyhyessä ajassa kyseisen analyysin 
perusteella. Huippunopeaa 
tietokoneistettua kauppaa käyvät 
tyypillisesti pörssikauppiaat, jotka 
käyttävät omaan pääomaansa 
kaupankäyntiin, ja siinä ei ole kyse vain
erillisestä strategiasta vaan usein myös
pitkälle kehitetyn teknologian käytöstä 
perinteisten kaupankäyntistrategioiden, 
kuten markkinatakaustoiminnan tai 
arbitraasin, toteuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Kaupankäyntiteknologian käyttö on (46) Huippunopean
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lisännyt sijoittajien harjoittaman 
kaupankäynnin nopeutta, kapasiteettia ja 
monimutkaisuutta. Sen avulla 
markkinaosapuolet ovat myös voineet 
helpottaa asiakkaidensa suoraa pääsyä 
markkinoille tarjoamalla 
kauppapaikkojensa käyttömahdollisuutta, 
suoraa sähköistä välitystä tai sponsoroitua 
ja välitöntä markkinoillepääsyä. 
Kaupankäyntiteknologia on yleisesti 
hyödyttänyt markkinoita ja 
markkinaosapuolia, koska 
markkinaosallistuminen on laajentunut, 
likviditeetti on lisääntynyt, kurssierot ovat 
kaventuneet, lyhyen aikavälin volatiliteetti 
on vähentynyt ja asiakkaiden 
toimeksiannot on voitu toteuttaa paremmin. 
Toisaalta kaupankäyntiteknologia aiheuttaa 
myös potentiaalisia riskejä, joita ovat 
lisääntynyt riski kauppapaikkojen 
järjestelmien ylikuormittumisesta 
toimeksiantojen suuren määrän vuoksi sekä 
riskit algoritmisen kaupankäynnin 
synnyttämistä päällekkäisistä tai 
virheellisistä toimeksiannoista tai muista 
toimintahäiriöistä, jotka saattavat johtaa 
markkinoiden tavanomaisesta poikkeavaan 
toimintaan. Lisäksi riskinä on, että 
algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät 
ylireagoivat muihin markkinoiden 
tapahtumiin, mikä voi lisätä volatiliteettia 
tilanteessa, jossa markkinaongelma on jo 
ilmennyt. Algoritminen tai huippunopea 
tietokoneistettu kaupankäynti voi johtaa 
myös tietyntyyppiseen markkinoiden 
väärinkäyttöön, jos sitä käytetään sääntöjen 
vastaisesti.

kaupankäyntiteknologian käyttö on 
lisännyt sijoittajien harjoittaman 
kaupankäynnin nopeutta, kapasiteettia ja 
monimutkaisuutta. Sen avulla 
markkinaosapuolet ovat myös voineet 
helpottaa asiakkaidensa suoraa pääsyä 
markkinoille tarjoamalla 
kauppapaikkojensa käyttömahdollisuutta, 
suoraa sähköistä välitystä tai sponsoroitua 
ja välitöntä markkinoillepääsyä. 
Kaupankäyntiteknologia on yleisesti 
hyödyttänyt markkinoita ja 
markkinaosapuolia, koska 
markkinaosallistuminen on laajentunut, 
likviditeetti on lisääntynyt, kurssierot ovat 
kaventuneet, lyhyen aikavälin volatiliteetti 
on vähentynyt ja asiakkaiden 
toimeksiannot on voitu toteuttaa paremmin. 
Toisaalta huippunopea
kaupankäyntiteknologia aiheuttaa myös 
potentiaalisia riskejä, joita ovat lisääntynyt 
riski kauppapaikkojen järjestelmien 
ylikuormittumisesta toimeksiantojen 
suuren määrän vuoksi sekä riskit 
algoritmisen kaupankäynnin synnyttämistä 
päällekkäisistä tai virheellisistä 
toimeksiannoista tai muista 
toimintahäiriöistä, jotka saattavat johtaa 
markkinoiden tavanomaisesta poikkeavaan 
toimintaan. Lisäksi riskinä on, että 
algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät 
ylireagoivat muihin markkinoiden 
tapahtumiin, mikä voi lisätä volatiliteettia 
tilanteessa, jossa markkinaongelma on jo 
ilmennyt. Algoritminen tai huippunopea 
tietokoneistettu kaupankäynti voi johtaa 
myös tietyntyyppiseen markkinoiden 
väärinkäyttöön, jos sitä käytetään sääntöjen 
vastaisesti.

Or. en

Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(47) Teknologian kasvaneen käytön 
potentiaalisia riskejä voidaan parhaiten 
lieventää yhdistämällä erityisiä 
riskinhallintamenetelmiä, jotka 
kohdistetaan algoritmista tai huippunopeaa 
tietokoneistettua kaupankäyntiä 
harjoittaviin yrityksiin, sekä muita 
toimenpiteitä, jotka kohdistetaan tällaisten 
yritysten käyttämiin kauppapaikkoihin. On 
aiheellista varmistaa, että kaikilla 
huippunopeaa tietokoneistettua kauppaa 
käyvillä yrityksillä on toimilupa, kun ne 
ovat suoraan jäsenenä kauppapaikassa. 
Tämän pitäisi varmistaa, että niihin 
sovelletaan tämän direktiivin mukaisia 
toiminnan järjestämistä koskevia 
vaatimuksia ja että niitä valvotaan 
asianmukaisesti.

(47) Teknologian kasvaneen käytön 
potentiaalisia riskejä voidaan parhaiten 
lieventää yhdistämällä erityisiä 
riskinhallintamenetelmiä, jotka 
kohdistetaan algoritmista tai huippunopeaa 
tietokoneistettua kaupankäyntiä 
harjoittaviin yrityksiin, sekä muita 
toimenpiteitä, jotka kohdistetaan kaikkiin
tällaisten yritysten käyttämiin 
kauppapaikkoihin. On aiheellista 
varmistaa, että kaikilla huippunopeaa 
tietokoneistettua kauppaa käyvillä 
yrityksillä on toimilupa, kun ne ovat 
suoraan jäsenenä kauppapaikassa. Tämän 
pitäisi varmistaa, että niihin sovelletaan 
tämän direktiivin mukaisia toiminnan 
järjestämistä koskevia vaatimuksia ja että 
niitä valvotaan asianmukaisesti. On myös 
tarpeen lopettaa suoraa sähköistä 
välitystä koskeva käytäntö, jotta voidaan 
välttää riski siitä, että yritykset, joiden 
valvontatoimet eivät ole riittäviä, luovat 
tavanomaisesta poikkeavat 
markkinaolosuhteet, sekä varmistaa, että 
markkinaosapuolet voidaan tunnistaa ja 
saattaa vastuuseen niiden vastuulla 
olevista tavanomaisesta poikkeavista 
olosuhteista.

Or. en

Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Sekä yritysten että kauppapaikkojen 
olisi varmistettava, että käytössä on vankat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
automatisoitu kaupankäynti ei johda 
markkinoiden tavanomaisesta poikkeavaan 
toimintaan ja ettei sitä voida käyttää 

(48) Sekä yritysten että kauppapaikkojen 
olisi varmistettava, että käytössä on vankat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
huippunopea ja automatisoitu 
kaupankäynti ei johda markkinoiden 
tavanomaisesta poikkeavaan toimintaan ja 
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markkinoiden väärinkäyttöön liittyviin 
tarkoituksiin. Kauppapaikkojen olisi myös 
varmistettava kaupankäyntijärjestelmien 
häiriönsietokyky ja asianmukainen testaus, 
jotta ne voivat käsitellä kasvaneet 
toimeksiantovirrat ja selviytyä 
markkinoiden stressiolosuhteista, sekä 
kauppojen hintavaihtelurajat (circuit 
breakers) kaupankäynnin pysäyttämiseksi 
väliaikaisesti, jos siinä esiintyy yhtäkkisiä 
odottamattomia hinnanmuutoksia.

ettei sitä voida käyttää markkinoiden 
väärinkäyttöön liittyviin tarkoituksiin. 
Kauppapaikkojen olisi myös varmistettava 
kaupankäyntijärjestelmien 
häiriönsietokyky ja asianmukainen testaus, 
jotta ne voivat käsitellä kasvaneet 
toimeksiantovirrat ja selviytyä 
markkinoiden stressiolosuhteista, sekä 
kauppojen hintavaihtelurajat (circuit 
breakers) kaupankäynnin pysäyttämiseksi 
väliaikaisesti, jos siinä esiintyy yhtäkkisiä 
odottamattomia hinnanmuutoksia.

Or. en

Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(48 a) On myös tarpeen varmistaa, että 
kauppapaikkojen palkkiorakenteet ovat 
avoimia, syrjimättömiä ja tasapuolisia ja 
että niitä ei suunnitella tavalla, joka 
edistää tavanomaisesta poikkeavia 
markkinaolosuhteita. Sen vuoksi on 
aiheellista varmistaa, että korkeampia 
palkkioita sovelletaan sellaisiin 
käytäntöihin kuin toimeksiantojen suuren 
määrän tai osuuden peruuttaminen, joka 
saattaisi luoda tällaiset tavanomaisesta 
poikkeavat olosuhteet.

Or. en

Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Algoritmiseen ja huippunopeaan 
tietokoneistettuun kaupankäyntiin 

Poistetaan.
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liittyvien toimenpiteiden lisäksi on 
aiheellista ottaa käyttöön sellaisiin 
sijoituspalveluyrityksiin liittyvät 
valvontamenetelmät, jotka tarjoavat 
asiakkaille suoraa sähköistä välitystä 
markkinoille, koska sähköistä 
kaupankäyntiä voidaan harjoittaa 
sähköistä markkinoillepääsyä tarjoavan 
yrityksen kautta ja tällaiseen 
kaupankäyntiin liittyy useita vastaavia 
riskejä. On myös tarkoituksenmukaista, 
että suoraa sähköistä välitystä tarjoavat 
yritykset varmistavat, että tätä palvelua 
käyttävillä henkilöillä on asianmukainen 
pätevyys ja että palvelun käyttöön 
sovelletaan riskinhallintaa. Näihin 
kaupankäynnin uusiin muotoihin liittyvät 
toiminnan järjestämistä koskevat 
vaatimukset on aiheellista vahvistaa 
yksityiskohtaisemmin delegoiduissa 
säädöksissä. Tämän pitäisi varmistaa, että 
vaatimuksia voidaan tarvittaessa 
mukauttaa uuteen innovointiin ja 
kehitykseen tällä osa-alueella.

Or. en

Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(49 a) Markkinaosapuolten järjestelmien 
fyysinen läheisyys kauppapaikan 
täsmäytysjärjestelmään verrattuna 
helpottaa huippunopeaa kaupankäyntiä. 
Jotta voidaan varmistaa asianmukainen 
ja hyvän kauppatavan mukainen 
kaupankäynti, on tarpeen edellyttää, että 
kauppapaikat tarjoavat tällaisia 
läheisyyspalveluja syrjimättömästi, 
tasapuolisesti ja avoimesti.

Or. en
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Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(51 a) Jäsenvaltioiden olisi erityisesti 
varmistettava, että kun 
sijoituspalveluyritykset suunnittelevat 
sijoitustuotteita tai strukturoituja 
talletuksia ammattimaisille asiakkaille tai 
yksityisasiakkaille myytäviksi, kyseiset 
tuotteet suunnitellaan siten, että ne 
täyttävät yksilöityjen kohdemarkkinoiden 
tarpeet asianomaisessa asiakasryhmässä. 
Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, 
että sijoituspalveluyritykset toteuttavat 
kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että sijoitustuotetta markkinoidaan ja 
levitetään kohderyhmän asiakkaille.

Or. en

Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Kaiken merkityksellisen tiedon 
antamiseksi sijoittajille on aiheellista 
velvoittaa sijoitusneuvontaa tarjoavat 
sijoituspalveluyritykset selventämään 
tarjoamansa neuvonnan lähtökohdat ja 
erityisesti se, mitkä tuotteet ne ottavat 
huomioon antaessaan yksilöllisiä 
suosituksia asiakkaille, tarjoavatko ne
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
tarjoavatko ne asiakkaille jatkuvaa
arviointia suositeltujen rahoitusvälineiden 
sopivuudesta. Lisäksi on aiheellista 
velvoittaa sijoituspalveluyritykset 
selittämään asiakkailleen syyt neuvontaan, 
jota ne tarjoavat heille. Sijoitusneuvonnan 

(52) Kaiken merkityksellisen tiedon 
antamiseksi sijoittajille on aiheellista 
velvoittaa sijoitusneuvontaa tarjoavat 
sijoituspalveluyritykset selventämään 
tarjoamansa neuvonnan lähtökohdat ja 
erityisesti se, mitkä tuotteet ne ottavat 
huomioon antaessaan yksilöllisiä 
suosituksia asiakkaille, tarjotaanko
sijoitusneuvontaa kolmansien osapuolten 
kannustimien hyväksymisen tai 
vastaanottamisen yhteydessä ja 
tarjoavatko sijoituspalveluyritykset
asiakkaille säännöllistä arviointia 
suositeltujen rahoitusvälineiden 
sopivuudesta. Lisäksi on aiheellista 
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tarjoamisen sääntelykehyksen 
määrittelemiseksi tarkemmin, jättäen 
kuitenkin valinnanvaraa 
sijoituspalveluyrityksille ja asiakkaille, on 
aiheellista vahvistaa edellytykset tämän 
palvelun tarjoamiselle tapauksissa, joissa 
yritykset ilmoittavat asiakkaille, että 
palvelu tarjotaan riippumattomasti.
Sijoittajansuojan lujittamiseksi ja jotta 
asiakkailla olisi selkeämpi käsitys 
saamastaan palvelusta, on aiheellista 
rajoittaa yritysten mahdollisuutta 
hyväksyä tai vastaanottaa kannustimia 
kolmansilta osapuolilta ja erityisesti 
liikkeeseenlaskijoilta tai tuotteiden 
tarjoajilta, kun ne tarjoavat 
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
salkunhoitopalvelua. Näissä tapauksissa 
olisi voitava sallia ainoastaan rajoitetut 
ei-rahalliset edut, kuten tuotteiden 
ominaispiirteisiin liittyvä koulutus, sillä 
edellytyksellä, että ne eivät haittaa 
sijoituspalveluyritysten valmiuksia ajaa 
asiakkaidensa parasta etua siten kuin 
direktiivissä 2006/73/EY täsmennetään.

velvoittaa sijoituspalveluyritykset 
selittämään asiakkailleen syyt neuvontaan, 
jota ne tarjoavat heille. Sijoitusneuvonnan 
tarjoamisen sääntelykehyksen 
määrittelemiseksi tarkemmin, jättäen 
kuitenkin valinnanvaraa 
sijoituspalveluyrityksille ja asiakkaille, on 
aiheellista vahvistaa edellytykset tämän 
palvelun tarjoamiselle tapauksissa, joissa 
yritykset ilmoittavat asiakkaille, että 
neuvonta tarjotaan kolmansien osapuolten 
kannustimien hyväksymisen tai 
vastaanottamisen yhteydessä. Kun 
sijoituspalveluyritykset tarjoavat 
salkunhoitoa, niiden olisi ennen 
sopimusta ilmoitettava asiakkaalle 
kannustimien ennustetusta laajuudesta ja 
säännöllisissä raporteissa olisi oltava 
tiedot kaikista maksetuista tai 
vastaanotetuista kannustimista.

Or. en

Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Tiedot, jotka sijoituspalveluyritykset 
antavat asiakkailleen toimeksiantojen 
toteuttamisperiaatteistaan, ovat usein 
yleisiä vakiotietoja, joiden perusteella 
asiakkaat eivät saa käsitystä siitä, miten 
toimeksiannot toteutetaan, eivätkä voi 
todentaa, noudattavatko yritykset 
velvoitettaan toteuttaa toimeksiannot 
asiakkailleen mahdollisimman edullisin 
ehdoin. Sijoittajansuojan parantamiseksi on 
aiheellista määrittää periaatteet, joiden 
mukaisesti sijoituspalveluyritykset antavat 

(60) Tiedot, jotka sijoituspalveluyritykset 
antavat asiakkailleen toimeksiantojen 
toteuttamisperiaatteistaan, ovat usein 
yleisiä vakiotietoja, joiden perusteella 
asiakkaat eivät saa käsitystä siitä, miten 
toimeksiannot toteutetaan, eivätkä voi 
todentaa, noudattavatko yritykset 
velvoitettaan toteuttaa toimeksiannot 
asiakkailleen mahdollisimman edullisin 
ehdoin. Sijoittajansuojan parantamiseksi on 
aiheellista määrittää periaatteet, joiden 
mukaisesti sijoituspalveluyritykset antavat 
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asiakkailleen tiedot toimeksiantojen 
toteuttamisperiaatteistaan, sekä velvoittaa 
yritykset julkaisemaan vuosittain kunkin 
rahoitusvälineluokan osalta tiedot viidestä 
tärkeimmästä toteuttamispaikasta, joissa ne 
toteuttivat asiakastoimeksiantoja 
edellisvuoden aikana.

asiakkailleen tiedot toimeksiantojen 
toteuttamisperiaatteistaan, sekä velvoittaa 
yritykset julkaisemaan vuosittain kunkin 
rahoitusvälineluokan osalta tiedot viidestä 
tärkeimmästä toteuttamispaikasta, joissa ne 
toteuttivat asiakastoimeksiantoja 
edellisvuoden aikana, ja ottamaan 
huomioon kyseiset tiedot ja 
kauppapaikkojen toteutuksen laadusta 
julkaisemat tiedot parasta toteutusta 
koskevissa toimintaperiaatteissaan.

Or. en

Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

(67) Finanssikriisi on osoittanut, että 
muiden kuin yksityisasiakkaiden kyky 
arvioida sijoituksiinsa liittyviä riskejä on 
rajallinen. Olisi vahvistettava 
menettelytapasääntöjen täytäntöönpano 
eniten suojelua tarvitsevien asiakkaiden 
osalta, mutta samalla on aiheellista 
mitoittaa paremmin eri asiakasryhmiin 
sovellettavia vaatimuksia. Tältä osin on 
aiheellista laajentaa jotkin tieto- ja 
raportointivaatimukset koskemaan myös 
suhteita hyväksyttäviin vastapuoliin. 
Asianomaisten vaatimusten pitäisi 
erityisesti koskea asiakkaiden 
rahoitusvälineiden ja varojen suojaamista 
samoin kuin monimutkaisempiin 
rahoitusvälineisiin ja liiketoimiin liittyvää 
tietoa ja raportointia. Kuntien ja 
paikallisviranomaisten luokittelun 
määrittämiseksi paremmin on aiheellista 
sulkea ne selkeästi pois hyväksyttävien 
vastapuolten luettelosta ja ammattimaisiksi 
katsottujen asiakkaiden luettelosta, mutta 
näillä asiakkailla pitäisi edelleen olla 
mahdollisuus tulla pyynnöstä kohdelluksi 

(67) Finanssikriisi on osoittanut, että 
muiden kuin yksityisasiakkaiden kyky 
arvioida sijoituksiinsa liittyviä riskejä on 
rajallinen. Olisi vahvistettava 
menettelytapasääntöjen täytäntöönpano 
eniten suojelua tarvitsevien asiakkaiden 
osalta, mutta samalla on aiheellista 
mitoittaa paremmin eri asiakasryhmiin 
sovellettavia vaatimuksia. Tältä osin on 
aiheellista laajentaa jotkin tieto- ja 
raportointivaatimukset koskemaan myös 
suhteita hyväksyttäviin vastapuoliin. 
Asianomaisten vaatimusten pitäisi 
erityisesti koskea asiakkaiden 
rahoitusvälineiden ja varojen suojaamista 
samoin kuin monimutkaisempiin 
rahoitusvälineisiin ja liiketoimiin liittyvää 
tietoa ja raportointia. Kuntien ja 
paikallisviranomaisten ei pitäisi käydä 
kauppaa spekulatiivisilla välineillä, joten 
niiden tehtävien ottamiseksi paremmin 
huomioon on aiheellista sulkea ne selkeästi 
pois hyväksyttävien vastapuolten 
luettelosta ja ammattimaisiksi katsottujen 
asiakkaiden luettelosta, mutta näillä 
asiakkailla pitäisi edelleen olla 
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ammattimaisina asiakkaina. mahdollisuus tulla pyynnöstä kohdelluksi 
ammattimaisina asiakkaina.

Or. en

Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti Tarkistus

(69) Jäsenvaltioiden on suojeltava 
luonnollisten henkilöiden oikeutta 
yksityisyyteen yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

(73) Yksityisasiakkaille tarjottavien 
palvelujen edellytyksenä olisi aina oltava 
sivuliikkeen perustaminen unioniin. 
Sivuliikkeen perustamisen olisi oltava 
toimiluvan varaista ja valvonnan alaista 
unionissa. Asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen ja kolmannen maan 
toimivaltaisen viranomaisen välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt. 
Sivuliikkeellä olisi oltava vapaassa 
hallinnassaan riittävästi alkupääomaa. Kun 
sivuliike on saanut toimiluvan, sen olisi 
oltava valvonnan alainen siinä 
jäsenvaltiossa, johon se on perustettu. 
Kolmannen maan yrityksen olisi voitava 
tarjota palveluja myös muissa 

(73) Yksityisasiakkaille tai sellaisille 
asiakkaille, jotka ovat päättäneet olla 
käyttämättä tiettyjä suojatoimenpiteitä 
tullakseen kohdelluiksi ammattimaisina 
sijoittajina, tarjottavien palvelujen 
edellytyksenä olisi aina oltava sivuliikkeen 
perustaminen unioniin. Sivuliikkeen 
perustamisen olisi oltava toimiluvan 
varaista ja valvonnan alaista unionissa. 
Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen 
ja kolmannen maan toimivaltaisen 
viranomaisen välillä olisi oltava 
asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt. 
Sivuliikkeellä olisi oltava vapaassa 
hallinnassaan riittävästi alkupääomaa. Kun 
sivuliike on saanut toimiluvan, sen olisi 
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jäsenvaltioissa toimiluvan saaneen ja 
valvotun sivuliikkeen välityksellä 
edellyttäen, että noudatetaan 
ilmoitusmenettelyä. Palvelujen tarjoaminen 
ilman sivuliikettä olisi rajoitettava 
hyväksyttäviin vastapuoliin. Tämän olisi 
edellytettävä EAMV:n rekisteröintiä ja 
valvontaa kyseisessä kolmannessa maassa. 
EAMV:n ja kolmannen maan 
toimivaltaisten viranomaisten välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.

oltava valvonnan alainen siinä 
jäsenvaltiossa, johon se on perustettu. 
Kolmannen maan yrityksen olisi voitava 
tarjota palveluja myös muissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneen ja 
valvotun sivuliikkeen välityksellä 
edellyttäen, että noudatetaan 
ilmoitusmenettelyä. Palvelujen tarjoaminen 
ilman sivuliikettä olisi rajoitettava 
hyväksyttäviin vastapuoliin. Tämän olisi 
edellytettävä EAMV:n rekisteröintiä ja 
valvontaa kyseisessä kolmannessa maassa. 
EAMV:n ja kolmannen maan 
toimivaltaisten viranomaisten välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.

Or. en

Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 78 kappale

Komission teksti Tarkistus

(78) Kaupallisen ratkaisun käyttöönotto 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
keräämiselle osakkeiden osalta edistäisi 
yhdennetympien eurooppalaisten 
markkinoiden luomista ja helpottaisi sitä, 
että markkinaosapuolet saavat 
kokonaiskäsityksen saatavilla olevista 
kaupan avoimuutta koskevista tiedoista. 
Kaavailtu ratkaisu perustuu toimiluvan 
myöntämiseen ennalta määriteltyjen ja 
valvottujen parametrien mukaisesti 
työskenteleville tarjoajille, jotka kilpailevat 
keskenään tarjotakseen teknisesti pitkälle 
kehitettyjä ja innovatiivisia ratkaisuja, 
jotka palvelevat markkinoita 
mahdollisimman hyvin.

(78) Nyt kun on luotu markkinarakenne, 
joka sallii useiden kauppapaikkojen 
välisen kilpailun, on välttämätöntä ottaa 
mahdollisimman pian käyttöön tehokkaat 
konsolidoidut kaupankäyntitiedot.
Kaupallisen ratkaisun käyttöönotto 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
keräämiselle osakkeiden osalta edistäisi 
yhdennetympien eurooppalaisten 
markkinoiden luomista ja helpottaisi sitä, 
että markkinaosapuolet saavat 
kokonaiskäsityksen saatavilla olevista 
kaupan avoimuutta koskevista tiedoista. 
Kaavailtu ratkaisu perustuu toimiluvan 
myöntämiseen ennalta määriteltyjen ja 
valvottujen parametrien mukaisesti 
työskenteleville tarjoajille, jotka kilpailevat 
keskenään tarjotakseen teknisesti pitkälle 
kehitettyjä ja innovatiivisia ratkaisuja, 
jotka palvelevat markkinoita 
mahdollisimman hyvin. Jotta voidaan 
helpottaa toteuttamiskelpoisten 
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konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
kehittämistä varhaisessa vaiheessa, 
komission olisi hyväksyttävä delegoituja 
säädöksiä, joilla täsmennetään 
mahdollisimman pian tietyt 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
tarjoajiin sovellettavaa 
tiedonantovelvollisuutta koskevat tiedot.

Or. en

Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 85 kappale

Komission teksti Tarkistus

(85) Toimivaltaisille viranomaisille olisi 
annettava nimenomaiset valtuudet rajoittaa 
henkilön tai henkilöryhmän mahdollisuutta 
tehdä hyödykkeeseen liittyviä 
johdannaissopimuksia. Limiittiä olisi 
voitava soveltaa sekä yksittäisten 
liiketoimien tapauksessa että ajan myötä 
muodostuneiden positioiden tapauksessa. 
Erityisesti viimeksi mainitussa tapauksessa 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
varmistettava, että nämä positiolimiitit ovat 
syrjimättömiä, selkeästi määriteltyjä, 
kyseisen markkinan erityispiirteet 
asianmukaisesti huomioon ottavia ja 
tarpeellisia markkinoiden eheyden ja 
asianmukaisen toiminnan takaamiseksi.

(85) Toimivaltaisille viranomaisille olisi 
annettava nimenomaiset valtuudet rajoittaa 
henkilön tai henkilöryhmän mahdollisuutta 
tehdä hyödykkeeseen liittyviä 
johdannaissopimuksia. Limiittiä olisi 
voitava soveltaa sekä yksittäisten 
liiketoimien tapauksessa että ajan myötä 
muodostuneiden positioiden tapauksessa. 
Erityisesti viimeksi mainitussa tapauksessa 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
varmistettava, että nämä positiolimiitit ovat 
syrjimättömiä, selkeästi määriteltyjä, 
kyseisen markkinan erityispiirteet 
asianmukaisesti huomioon ottavia ja 
tarpeellisia markkinoiden eheyden ja 
asianmukaisen toiminnan takaamiseksi. 
Limiiteissä olisi erityisesti erotettava 
toisistaan positiot, jotka objektiivisesti 
vähentävät hyödykettä koskevaan 
kaupalliseen toimintaan välittömästi 
liittyviä riskejä, ja muut positiot.

Or. en

Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 86 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(86) Kaikilla kauppapaikoilla, jotka 
tarjoavat kaupankäyntiä 
hyödykejohdannaisilla, olisi oltava 
käytössä tarkoituksenmukaiset limiitit tai 
sopivat vaihtoehtoiset järjestelyt, joilla on 
määrä tukea likviditeettiä, estää 
markkinoiden väärinkäyttö ja varmistaa 
asianmukainen hinnoittelu ja 
selvitysedellytykset. EAMV:n olisi 
julkaistava luettelo, jossa on tiivistelmät 
kaikista tällaisista voimassa olevista 
toimenpiteistä, ja pidettävä tätä luetteloa 
yllä. Näitä limiittejä tai järjestelyjä olisi 
sovellettava johdonmukaisella tavalla ja 
kyseisten markkinoiden 
erityisominaisuudet huomioon ottaen. 
Niissä olisi määriteltävä selkeästi, keneen 
niitä sovelletaan ja mitä poikkeuksia niistä 
myönnetään, sekä myös asianomaiset 
määrälliset kynnykset, joista limiitit 
muodostuvat tai jotka voivat laukaista 
muita velvoitteita. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä delegoituja 
säädöksiä, muun muassa jotta voidaan 
välttää mahdolliset keskenään 
vertailukelpoisiin sopimuksiin eri 
kauppapaikoissa sovellettavien limiittien 
tai järjestelyjen erilaiset vaikutukset.

(86) Kaikilla kauppapaikoilla, jotka 
tarjoavat kaupankäyntiä 
hyödykejohdannaisilla, olisi oltava 
käytössä tarkoituksenmukaiset limiitit, 
joilla on määrä tukea likviditeettiä, estää 
markkinoiden väärinkäyttö ja varmistaa 
asianmukainen hinnoittelu ja 
selvitysedellytykset. EAMV:n olisi 
julkaistava luettelo, jossa on tiivistelmät 
kaikista tällaisista voimassa olevista 
toimenpiteistä, ja pidettävä tätä luetteloa 
yllä. Näitä limiittejä olisi sovellettava 
johdonmukaisella tavalla ja kyseisten 
markkinoiden erityisominaisuudet 
huomioon ottaen. Niissä olisi määriteltävä 
selkeästi, keneen niitä sovelletaan ja mitä 
poikkeuksia niistä myönnetään, sekä myös 
asianomaiset määrälliset kynnykset, joista 
limiitit muodostuvat tai jotka voivat 
laukaista muita velvoitteita. Komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä teknisiä 
sääntelystandardeja, muun muassa jotta 
voidaan välttää mahdolliset keskenään 
vertailukelpoisiin sopimuksiin eri 
kauppapaikoissa sovellettavien limiittien 
erilaiset vaikutukset.

Or. en

Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 86 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(86 a) Jäsenvaltioiden olisi edellytettävä, 
että säännellyt markkinat sekä 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
ylläpitäjät, jotka ottavat kaupankäynnin 
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kohteeksi hyödykejohdannaisia tai käyvät 
niillä kauppaa, soveltavat etukäteen 
asetettavien positiolimiittien lisäksi 
positioita koskevia muita 
valvontamenetelmiä, jotka ovat tarpeen 
markkinoiden asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi ja erityisesti 
johdannaisten tai kohde-etuuksien 
markkinoiden manipuloinnin 
mahdollisuuksien vähentämiseksi suurten 
positioiden haltijoiden keskuudessa sekä 
sen varmistamiseksi, että 
markkinaosapuolilla on käytössään 
tarvittavat järjestelyt, jotta sopimus 
voidaan tarvittaessa toteuttaa kohde-etuus 
luovuttaen. Näihin valvontamenetelmiin 
olisi sisällyttävä kauppapaikan 
mahdollisuus vaatia jäseniä tai osapuolia 
sulkemaan positio tai pienentämään sitä.

Or. en

Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 105 kappale

Komission teksti Tarkistus

(105) Euroopan parlamentille olisi 
annettava ehdotettujen muutosten ja 
täytäntöönpanotoimenpiteiden tarkastelua 
ja niitä koskevan lausunnon antamista 
varten kolmen kuukauden määräaika, 
joka lasketaan siitä, kun ne on toimitettu 
sille ensimmäisen kerran. Tätä 
määräaikaa olisi kuitenkin voitava 
kiireellisissä ja asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa lyhentää. Jos 
Euroopan parlamentti antaa 
päätöslauselman edellä mainitussa 
määräajassa, komission olisi tarkasteltava 
ehdotettuja muutoksia ja toimenpiteitä 
uudelleen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 106 kappale

Komission teksti Tarkistus

(106) Tämän direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka 
koskevat poikkeusten yksityiskohtaisia 
sääntöjä, määritelmien täsmentämistä, 
perusteita sijoituspalveluyrityksen 
ehdotetun hankinnan arvioimiseksi, 
sijoituspalveluyritysten toiminnan 
järjestämistä koskevia vaatimuksia, 
eturistiriitojen hallintaa, sijoituspalvelujen 
tarjoamisen menettelytapavelvoitteita, 
toimeksiantojen toteuttamista asiakkaan 
kannalta mahdollisimman edullisin ehdoin, 
asiakastoimeksiantojen käsittelyä, 
hyväksyttävien vastapuolten kanssa 
toteutettavia liiketoimia, pk-yritysten 
kasvumarkkinoita, kolmansien maiden 
yritysten alkupääoman arviointiperusteita, 
järjestelmien häiriönsietokykyä koskevia 
toimenpiteitä, kauppojen 
hintavaihtelurajoja ja sähköistä 
kaupankäyntiä, rahoitusvälineiden 
ottamista kaupankäynnin kohteeksi, 
rahoitusvälineillä käytävän kaupan 
keskeyttämistä tai lopettamista, kynnyksiä 
eri luokkiin kuuluvien kaupankäyntiä 
hoitavien henkilöiden hallussaan pitämistä 
positioista ilmoittamiselle sekä 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
yhteistyötä. On erityisen tärkeää, että 
komissio toteuttaa valmistelutyönsä aikana 
asianmukaisia kuulemisia, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(106) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat 
poikkeusten yksityiskohtaisia sääntöjä, 
tiettyjen määritelmien täsmentämistä, 
perusteita sijoituspalveluyrityksen 
ehdotetun hankinnan arvioimiseksi, 
sijoituspalveluyritysten toiminnan 
järjestämistä koskevia vaatimuksia, 
eturistiriitojen hallintaa, sijoituspalvelujen 
tarjoamisen menettelytapavelvoitteita, 
toimeksiantojen toteuttamista asiakkaan 
kannalta mahdollisimman edullisin ehdoin, 
asiakastoimeksiantojen käsittelyä, 
hyväksyttävien vastapuolten kanssa 
toteutettavia liiketoimia, pk-yritysten 
kasvumarkkinoita, kolmansien maiden 
rahoituslaitosten alkupääoman 
arviointiperusteita, järjestelmien 
häiriönsietokykyä koskevia toimenpiteitä, 
kauppojen hintavaihtelurajoja ja sähköistä 
kaupankäyntiä, rahoitusvälineiden 
ottamista kaupankäynnin kohteeksi, 
rahoitusvälineillä käytävän kaupan 
keskeyttämistä tai lopettamista, kynnyksiä 
eri luokkiin kuuluvien kaupankäyntiä 
hoitavien henkilöiden hallussaan pitämistä 
positioista ilmoittamiselle, kohtuullisten 
kaupallisten ehtojen selventämistä silloin, 
kun hyväksytty julkistamisjärjestely 
julkistaa tietoja, konsolidoidut 
kaupankäyntitietojen tarjoajat antavat 
pääsyn tietovirtoihin ja hyväksytty 
ilmoitusjärjestelmä ilmoittaa tietoja, 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
tarjoajiin sovellettavaa 
tiedonantovelvollisuutta koskevien 
tietojen täsmentämistä sekä toimivaltaisten 
viranomaisten välistä yhteistyötä. On 
erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa 
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valmistelutyönsä aikana asianmukaisia 
kuulemisia, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 107 kappale

Komission teksti Tarkistus

(107) Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. Tämä valta koskee
päätöksen tekemistä kolmansien maiden 
oikeudellisen ja valvontakehyksen 
vastaavuudesta kolmansien maiden 
yritysten palvelujen tarjoamista varten ja 
positioilmoitusten toimittamista EAMV:lle
kaupankäyntiä hoitavien henkilöiden 
luokkien mukaan, ja sitä olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

(107) Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. Tämän vallan 
pitäisi koskea päätöksen tekemistä 
kolmansien maiden oikeudellisen ja 
valvontakehyksen vastaavuudesta 
kolmansien maiden rahoituslaitosten
palvelujen tarjoamista varten, ja sitä olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20111

mukaisesti.

____________________

1 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 109 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(109) Komission olisi hyväksyttävä 
EAMV:n laatimat teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, jotka 
koskevat 7 artiklassa tarkoitettuja 
menettelyjä sijoituspalveluyritysten 
toimilupien myöntämiseksi ja epäämiseksi, 
9 ja 48 artiklassa tarkoitettuja ylimmälle 
hallintoelimelle asetettavia vaatimuksia, 
12 artiklassa tarkoitettua määräosuuksien 
hankkimista, 27 artiklassa tarkoitettua 
velvollisuutta toteuttaa 
asiakastoimeksiannot asiakkaalle 
mahdollisimman edullisin ehdoin, 34 ja
54 artiklassa tarkoitettua yhteistyötä ja 
tiedonvaihtoa, 36 artiklassa tarkoitettua 
vapautta tarjota sijoituspalveluja ja -toimia, 
37 artiklassa tarkoitettua sivuliikkeen 
perustamista, 44 artiklassa tarkoitettua 
palvelujen tarjoamista kolmansien maiden 
yritysten toimesta, 63 artiklassa tarkoitettua 
tietopalvelujen tarjoajien toimilupien 
myöntämistä ja epäämistä, 66 ja 
67 artiklassa tarkoitettuja hyväksytyille 
julkistamisjärjestelyille ja konsolidoitujen 
kaupankäyntitietojen tarjoajille asetettavia 
vaatimuksia sekä 84 artiklassa tarkoitettua 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
yhteistyötä. Komission olisi hyväksyttävä 
nämä teknisten sääntelystandardien 
luonnokset delegoiduilla säädöksillä 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan ja 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–
14 artiklan mukaisesti.

(109) Komission olisi hyväksyttävä 
EAMV:n laatimat teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joilla 
täsmennetään perusteet sen 
määrittämiseksi, onko jokin toiminta 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintaa, ja jotka koskevat 
7 artiklassa tarkoitettuja menettelyjä 
sijoituspalveluyritysten toimilupien 
myöntämiseksi ja epäämiseksi, 9 ja 
48 artiklassa tarkoitettuja ylimmälle 
hallintoelimelle asetettavia vaatimuksia, 
12 artiklassa tarkoitettua määräosuuksien 
hankkimista, 27 artiklassa tarkoitettua 
velvollisuutta toteuttaa 
asiakastoimeksiannot asiakkaalle 
mahdollisimman edullisin ehdoin, 34 ja 
54 artiklassa tarkoitettua yhteistyötä ja 
tiedonvaihtoa, 36 artiklassa tarkoitettua 
vapautta tarjota sijoituspalveluja ja -toimia, 
37 artiklassa tarkoitettua sivuliikkeen 
perustamista, 44 artiklassa tarkoitettua 
palvelujen tarjoamista kolmansien maiden 
yritysten toimesta, limiittejä niiden 
sopimusten määrälle, jotka henkilö voi 
tehdä tietyn ajanjakson kuluessa, 
63 artiklassa tarkoitettua tietopalvelujen 
tarjoajien toimilupien myöntämistä ja 
epäämistä, 66 ja 67 artiklassa tarkoitettuja 
hyväksytyille julkistamisjärjestelyille ja 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
tarjoajille asetettavia vaatimuksia sekä 
84 artiklassa tarkoitettua toimivaltaisten 
viranomaisten välistä yhteistyötä. 
Komission olisi hyväksyttävä nämä 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
delegoiduilla säädöksillä SEUT-
sopimuksen 290 artiklan ja asetuksen (EU) 
N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 110 kappale

Komission teksti Tarkistus

(110) Komissiolle olisi myös siirrettävä 
valta hyväksyä teknisiä 
täytäntöönpanostandardeja 
täytäntöönpanosäädöksillä SEUT-
sopimuksen 291 artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 15 artiklan 
mukaisesti. EAMV:lle olisi annettava 
tehtäväksi laatia ja toimittaa komissiolle 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnokset, jotka koskevat 7 artiklassa 
tarkoitettuja menettelyjä 
sijoituspalveluyritysten toimilupien 
myöntämiseksi ja epäämiseksi, 
12 artiklassa tarkoitettua määräosuuksien 
hankkimista, 18 artiklassa tarkoitettua 
kaupankäyntimenettelyä ja liiketoimien 
loppuunsaattamista monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä ja 
organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä, 32, 33 ja 
53 artiklassa tarkoitettua rahoitusvälineellä 
käytävän kaupan keskeyttämistä ja 
lopettamista, 36 artiklassa tarkoitettua 
vapautta tarjota sijoituspalveluja ja -toimia, 
37 artiklassa tarkoitettua sivuliikkeen 
perustamista, 44 artiklassa tarkoitettua 
kolmansien maiden yritysten 
palvelutarjontaa, 60 artiklassa tarkoitettua 
eri luokkiin kuuluvien kaupankäynnin 
hoitajien pitämistä positioista 
ilmoittamista, 78 artiklassa tarkoitettua 
tietojen toimittamista EAMV:lle, 
83 artiklassa tarkoitettua 
yhteistyövelvollisuutta, 84 artiklassa 
tarkoitettua toimivaltaisten viranomaisten 
välistä yhteistyötä, 85 artiklassa 
tarkoitettua tiedonvaihtoa sekä 
88 artiklassa tarkoitettua kuulemista ennen 
toimiluvan myöntämistä.

(110) Komissiolle olisi myös siirrettävä 
valta hyväksyä EAMV:n laatimat 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnokset, jotka koskevat menettelyjä 
sijoituspalveluyritysten toimilupien 
myöntämiseksi ja epäämiseksi, 
12 artiklassa tarkoitettua määräosuuksien 
hankkimista, 18 artiklassa tarkoitettua 
kaupankäyntimenettelyä ja liiketoimien 
loppuunsaattamista monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä ja 
organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä, 32, 33 ja 
53 artiklassa tarkoitettua rahoitusvälineellä 
käytävän kaupan keskeyttämistä ja 
lopettamista, 36 artiklassa tarkoitettua 
vapautta tarjota sijoituspalveluja ja -toimia, 
37 artiklassa tarkoitettua sivuliikkeen 
perustamista, 44 artiklassa tarkoitettua 
kolmansien maiden yritysten 
palvelutarjontaa, 60 artiklassa tarkoitettua 
eri luokkiin kuuluvien kaupankäynnin 
hoitajien pitämistä positioista 
ilmoittamista, 78 artiklassa tarkoitettua 
tietojen toimittamista EAMV:lle, 
83 artiklassa tarkoitettua 
yhteistyövelvollisuutta, 84 artiklassa 
tarkoitettua toimivaltaisten viranomaisten 
välistä yhteistyötä, 85 artiklassa 
tarkoitettua tiedonvaihtoa sekä 
88 artiklassa tarkoitettua kuulemista ennen 
toimiluvan myöntämistä. Komission olisi 
hyväksyttävä nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
täytäntöönpanosäädöksillä SEUT-
sopimuksen 291 artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 15 artiklan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sijoituspalveluyrityksiin, säänneltyihin 
markkinoihin, tietopalvelujen tarjoajiin ja 
kolmansien maiden yrityksiin, jotka 
tarjoavat sijoituspalveluja tai harjoittavat 
sijoitustoimintaa unionissa.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sijoituspalveluyrityksiin, säänneltyihin 
markkinoihin, tietopalvelujen tarjoajiin ja 
kolmansien maiden rahoituslaitoksiin, 
jotka tarjoavat sijoituspalveluja tai 
harjoittavat sijoitustoimintaa Euroopan
unionissa.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kolmansien maiden yritysten
sivuliikkeen välityksellä harjoittama 
sijoituspalvelujen tarjonta ja 
sijoitustoiminta;

b) kolmansien maiden rahoituslaitosten
sivuliikkeen välityksellä harjoittama 
sijoituspalvelujen tarjonta ja 
sijoitustoiminta;

Or. en

Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä poikkeusta ei sovelleta 2 artiklan 
1 kohdan i alakohdan nojalla tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jätettyihin henkilöihin, jotka käyvät 

Jäljempänä olevan i alakohdan nojalla 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle jätettyjen henkilöiden ei 
myöskään tarvitse täyttää tässä 
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rahoitusvälineillä kauppaa omaan 
lukuunsa säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
jäseninä tai osapuolina, myös 
markkinatakaajina suhteessa 
hyödykejohdannaisiin, päästöoikeuksiin 
tai niiden johdannaisiin;

alakohdassa säädettyjä edellytyksiä, jotta 
heidät voitaisiin jättää soveltamisalan 
ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) Euroopan keskuspankkijärjestelmän 
jäseniin ja muihin kansallisiin elimiin, 
jotka harjoittavat vastaavanlaista toimintaa 
unionissa, muihin julkisiin elimiin, joiden 
vastuulla on julkisen velan hoitaminen tai 
jotka osallistuvat sen hoitoon unionissa, 
eikä kansainvälisiin elimiin, joissa yksi tai 
useampi jäsenvaltio on jäseninä;

g) Euroopan keskuspankkijärjestelmän 
jäseniin ja muihin kansallisiin elimiin, 
jotka harjoittavat vastaavanlaista toimintaa 
unionissa, muihin julkisiin elimiin, joiden 
vastuulla on julkisen velan hoitaminen tai 
jotka osallistuvat sen hoitoon unionissa, 
eikä kansainvälisiin elimiin, joissa 
vähintään kolme jäsenvaltiota on jäseninä 
ja joiden vastuulla on julkisen velan 
hoitaminen tai jotka osallistuvat sen 
hoitoon;

Or. en

Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) henkilöihin, jotka i) henkilöihin, jotka
–  käyvät kauppaa rahoitusvälineillä 
omaan lukuunsa lukuun ottamatta 
henkilöitä, jotka käyvät kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla 
asiakastoimeksiantoja, tai

i) käyvät kauppaa rahoitusvälineillä omaan 
lukuunsa lukuun ottamatta henkilöitä, jotka 
käyvät kauppaa omaan lukuunsa 
toteuttamalla asiakastoimeksiantoja, 

–  tarjoavat sijoituspalveluja muussa ii) tarjoavat sijoituspalveluja muussa kuin 
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kuin omaan lukuunsa käytävässä kaupassa 
yksinomaan emoyrityksilleen, 
tytäryrityksilleen tai emoyritystensä muille 
tytäryrityksille, tai

omaan lukuunsa käytävässä kaupassa 
yksinomaan emoyrityksilleen, 
tytäryrityksilleen tai emoyritystensä muille 
tytäryrityksille, tai

–  tarjoavat muussa kuin omaan 
lukuunsa käytävässä kaupassa 
sijoituspalveluja, jotka liittyvät 
hyödykejohdannaisiin, tai liitteen I osaan 
C.10 sisältyviä johdannaissopimuksia tai 
päästöoikeuksia tai niiden johdannaisia 
pääasiallisen liiketoimintansa kohteena 
oleville asiakkaille, 

iii) tarjoavat muussa kuin omaan lukuunsa 
käytävässä kaupassa sijoituspalveluja, 
jotka liittyvät hyödykejohdannaisiin, tai 
liitteen I osaan C.10 sisältyviä 
johdannaissopimuksia tai päästöoikeuksia 
tai niiden johdannaisia pääasiallisen 
liiketoimintansa kohteena oleville 
asiakkaille, 

edellyttäen, että ryhmätasolla tämä 
tapahtuu kaikissa tapauksissa niiden 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintana ja niiden pääasiallinen 
liiketoiminta ei ole tässä direktiivissä 
tarkoitettua sijoituspalvelujen tarjontaa tai 
direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettua 
pankkipalvelujen tarjontaa;

edellyttäen, että kaikissa tapauksissa

– ryhmätasolla tämä tapahtuu
niiden pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintana ja niiden pääasiallinen 
liiketoiminta ei ole tässä direktiivissä 
tarkoitettua sijoituspalvelujen tarjontaa tai 
direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettua 
pankkipalvelujen tarjontaa,
–  ne ilmoittavat asianomaiselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle vuosittain, 
millä perusteella ne katsovat, että i, ii ja 
iii alakohdassa tarkoitettu toiminta on 
niiden pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintaa;

Or. en

Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) henkilöihin, jotka tarjoavat 
sijoitusneuvontaa muun tämän direktiivin 

Poistetaan.
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soveltamisalan ulkopuolisen 
liiketoiminnan yhteydessä edellyttäen, 
ettei tämä neuvonta ole maksullista;

Or. en

Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 94 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat toimenpiteitä 1 kohdan c ja 
i alakohdassa tarkoitettujen poikkeusten
osalta sen selventämiseksi, millä 
perusteella jokin toiminta on 
ryhmätasolla katsottava pääasiallisen 
liiketoiminnan oheistoiminnaksi ja 
milloin palveluntarjonta on luonteeltaan 
satunnaista.

3. Komissio hyväksyy 94 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat toimenpiteitä 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetun poikkeuksen
osalta sen selventämiseksi, milloin 
palveluntarjonta on luonteeltaan 
satunnaista.

Or. en

Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Perusteissa, joiden mukaan määritetään, 
onko jokin toiminta pääasiallisen 
liiketoiminnan oheistoimintaa, on otettava 
huomioon ainakin seuraavat tekijät:

Poistetaan.

–  missä määrin toiminta 
objektiivisesti mitattavasti vähentää 
kaupalliseen toimintaan tai 
yritysrahoitukseen välittömästi liittyviä 
riskejä,
–  toiminnan toteuttamiseksi käytetty 
pääoma.
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Or. en

Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joilla 
täsmennetään perusteet sen 
määrittämiseksi, onko jokin toiminta 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintaa, ottaen huomioon ainakin 
seuraavat tekijät:
a) missä määrin toiminta objektiivisesti 
mitattavasti vähentää kaupalliseen 
toimintaan tai yritysrahoitukseen 
välittömästi liittyviä riskejä;
b) vaatimus, että oheistoiminta on 
toiminnassa vähemmistönä ryhmätasolla 
ja yhteisötasolla, paitsi jos palveluja 
tarjotaan vain saman ryhmän muille 
jäsenille;
c) toteutetun kaupankäynnin tai 
tarjottujen sijoituspalvelujen määrä 
verrattuna samaa toimintaa harjoittaviin 
tai samoja palveluja tarjoaviin 
rahoituslaitoksiin.
EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
...kuuta ...*.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
______________

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 12 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.
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Or. en

Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'pienellä ja keskisuurella yrityksellä' 
sovellettaessa tätä direktiiviä yritystä, 
jonka keskimääräinen markkina-arvo oli 
alle 100 000 000 euroa edellisten kolmen 
kalenterivuoden lopun noteerausten 
perusteella;

12) 'pienellä ja keskisuurella yrityksellä' 
sovellettaessa tätä direktiiviä yritystä, 
jonka palveluksessa on vähemmän kuin 
250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto 
on enintään 50 miljoonaa euroa tai jonka 
tilikauden taseen loppusumma on 
enintään 43 miljoonaa euroa;

Or. en

Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

18) 'toimivaltaisella viranomaisella',
kunkin jäsenvaltion 48 artiklan mukaisesti 
nimeämää viranomaista, jollei tässä 
direktiivissä ole toisin säädetty;

18) 'toimivaltaisella viranomaisella' kunkin 
jäsenvaltion 69 artiklan mukaisesti 
nimeämää viranomaista, jollei tässä 
direktiivissä ole toisin säädetty;

Or. en

Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 27 alakohta

Komission teksti Tarkistus

27) 'ylimmällä hallintoelimellä' yritystä 
johtavaa elintä, joka hoitaa valvonta- ja 
johtotoimintoja ja jolla on lopullinen 
päätöksentekovalta sekä toimivalta 
vahvistaa laitoksen strategia, tavoitteet ja 

27) 'ylimmällä hallintoelimellä' yritystä tai 
tietopalvelujen tarjoajaa johtavaa elintä, 
joka hoitaa valvonta- ja johtotoimintoja ja 
jolla on lopullinen päätöksentekovalta sekä 
toimivalta vahvistaa yrityksen tai 
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yleiset linjaukset. Ylimpään 
hallintoelimeen on kuuluttava yrityksen 
toimintaa tosiasiallisesti johtavat henkilöt;

tietopalvelujen tarjoajan strategia, 
tavoitteet ja yleiset linjaukset. Ylimpään 
hallintoelimeen on kuuluttava yrityksen 
toimintaa tosiasiallisesti johtavat henkilöt;

Or. en

Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 30 alakohta

Komission teksti Tarkistus

30) 'algoritmisellä kaupankäynnillä' 
rahoitusvälineillä tapahtuvaa 
kaupankäyntiä, jossa tietokonealgoritmi 
määrittää automaattisesti toimeksiantojen 
yksittäiset parametrit, kuten toimeksiannon 
käynnistäminen, ajoituksen, hinnan ja 
määrän sekä toimeksiantojen hoidon niiden 
jättämisen jälkeen siten, että ihmisen 
työpanosta tarvitaan vain vähän tai ei 
lainkaan. Tämä määritelmä ei kata 
järjestelmiä, joita käytetään ainoastaan 
toimeksiantojen reitittämiseen yhteen tai 
useampaan kauppapaikkaan tai 
toimeksiantojen vahvistamiseen;

30) 'algoritmisellä kaupankäynnillä' 
rahoitusvälineillä tapahtuvaa 
kaupankäyntiä, jossa tietokonealgoritmi 
määrittää automaattisesti toimeksiantojen 
yksittäiset parametrit, kuten toimeksiannon 
käynnistäminen, ajoituksen, hinnan ja 
määrän sekä toimeksiantojen hoidon niiden 
jättämisen jälkeen siten, että ihmisen 
työpanosta tarvitaan vain vähän tai ei 
lainkaan. Tämä määritelmä ei kata 
järjestelmiä, joita käytetään ainoastaan 
toimeksiantojen reitittämiseen yhteen tai 
useampaan kauppapaikkaan tai 
toimeksiantojen vahvistamiseen tai 
asiakkaiden toimeksiantojen 
toteuttamiseen tai oikeudellisen 
velvollisuuden täyttämiseen määrittämällä 
toimeksiannon jokin parametri;

Or. en

Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 30 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a) 'huippunopealla kaupankäynnillä' 
rahoitusvälineillä tapahtuvaa 
kaupankäyntiä nopeuksilla, joissa 
järjestelmän fyysisestä viipeestä 
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toimeksiantojen välittämiseksi, 
peruuttamiseksi tai muuttamiseksi tulee 
ratkaiseva tekijä siltä osin, missä ajassa 
ohje ilmoitetaan kauppapaikkaan tai 
liiketoimi toteutetaan;

Or. en

Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 30 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 b) 'huippunopealla 
kaupankäyntistrategialla' sellaista 
kaupankäyntistrategiaa rahoitusvälineellä 
omaan lukuun käytävää kauppaa varten, 
johon liittyy huippunopea kaupankäynti 
ja joka täyttää vähintään neljä seuraavista 
edellytyksistä:
i) siinä käytetään läheisyyspalveluja;
ii) se liittyy vähintään 50 prosentin 
päivittäiseen salkun kiertonopeuteen;
iii) toimeksiantojen suhde kauppoihin on 
yli 4:1;
iv) peruutettujen toimeksiantojen osuus 
on yli 20 prosenttia;
v) suurin osa otetuista positioista 
puretaan samana päivänä;
vi) yli 50 prosenttia toimeksiannoista tai 
liiketoimista toteutetaan kauppapaikoissa, 
jotka tarjoavat alennuksia 
toimeksiannoille, joista saadaan 
likviditeettiä ja jotka ovat oikeutettuja 
tällaisiin alennuksiin;

Or. en
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Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä toimenpiteistä, joilla 
täsmennetään teknisen sisällön osalta 
tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjä 
määritelmiä niiden mukauttamiseksi 
markkinoiden kehitykseen.

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä toimenpiteistä, joilla 
täsmennetään teknisen sisällön osalta 
tämän artiklan 2 kohdan 3, 11, 12, 27, 28, 
29, 30, 30 a, 30 b, 31, 32 ja 
33 alakohdassa säädettyjä määritelmiä 
niiden mukauttamiseksi markkinoiden 
kehitykseen.

Or. en

Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään [31 päivänä joulukuuta 2016].

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ...*.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
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(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
[31 päivänä joulukuuta 2016].

EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta 
...*.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
...kuuta ...*.
______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 12 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en
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Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
[31 päivänä joulukuuta 2014].

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 8 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 52
Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä artiklaa ei sovelleta sellaisten 
luottolaitosten liikkeeseenlaskemiin 
strukturoituihin talletuksiin, jotka ovat 
talletusten vakuusjärjestelmistä 
30 päivänä toukokuuta 1994 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 94/19/EY1 mukaisesti 
hyväksytyn talletusten vakuusjärjestelmän 
jäseniä. 
____________________
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1 EYVL L 135, 31.5.1994, s. 5.

Or. en

Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kirjaa on pidettävä muun muassa 
tallentamalla ainakin ne 
puhelinkeskustelut tai sähköiset viestit, 
jotka liittyvät tehtyihin liiketoimiin 
käytäessä kauppaa omaan lukuun sekä 
asiakkaiden toimeksiantoihin tarjottaessa 
palveluja toimeksiantojen 
vastaanottamiseksi ja välittämiseksi ja 
toimeksiantojen toteuttamiseksi 
asiakkaiden lukuun.

Kotijäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
riittäväksi ainakin kirjanpito, joka liittyy
tehtyihin liiketoimiin käytäessä kauppaa 
omaan lukuun sekä asiakkaiden 
toimeksiantoihin tarjottaessa palveluja 
toimeksiantojen vastaanottamiseksi ja 
välittämiseksi ja toimeksiantojen 
toteuttamiseksi asiakkaiden lukuun ja 
johon sisältyy joko

a) puhelinkeskustelujen tai sähköisen 
viestinnän tallentaminen; tai
b) tällaisten puhelinkeskustelujen tai 
sähköisen viestinnän sisällön riittävä 
dokumentointi esimerkiksi pöytäkirjan 
muodossa.

Or. en

Tarkistus 54
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 alakohdan mukaisesti 
tallennettujen puhelinkeskustelujen tai 
sähköisten viestien kirjanpito on 
toimitettava kyseisille asiakkaille 
pyynnöstä ja säilytettävä kolmen vuoden 
ajan.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
tällainen kirjanpito säilytetään kolmen 
vuoden ajan.

Or. en
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Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä toimenpiteistä, joissa 
täsmennetään 2–9 kohdan mukaiset 
sellaisiin sijoituspalveluyrityksiin ja 
43 artiklan mukaisesti toimiluvan 
saaneisiin kolmansien maiden yritysten
sivuliikkeisiin sovellettavat toiminnan 
järjestämistä koskevat käytännön 
vaatimukset, jotka tarjoavat erilaisia 
sijoituspalveluja ja/tai -toimia ja 
oheispalveluja tai niiden yhdistelmiä.

12. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä toimenpiteistä, joissa 
täsmennetään 2–9 kohdan mukaiset 
sellaisiin sijoituspalveluyrityksiin ja 
43 artiklan mukaisesti toimiluvan 
saaneisiin kolmansien maiden 
rahoituslaitosten sivuliikkeisiin 
sovellettavat toiminnan järjestämistä 
koskevat käytännön vaatimukset, jotka 
tarjoavat erilaisia sijoituspalveluja ja/tai 
-toimia ja oheispalveluja tai niiden 
yhdistelmiä.

Or. en

Tarkistus 56
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Algoritminen kaupankäynti Algoritminen ja huippunopea
kaupankäynti

Or. en

Tarkistus 57
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Algoritmista kaupankäyntiä 
harjoittavalla sijoituspalveluyrityksellä on 
oltava käytössään tehokkaat järjestelmät ja 

1. Algoritmista tai huippunopeaa
kaupankäyntiä harjoittavalla 
sijoituspalveluyrityksellä on oltava 
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riskinhallintakeinot, joiden avulla voidaan 
varmistaa sen kaupankäyntijärjestelmien 
häiriönsietokyky ja riittävä kapasiteetti 
sekä asianmukaiset kaupankäyntikynnykset 
ja -rajat sekä estää virheellisten 
toimeksiantojen lähettäminen tai 
järjestelmän muu toiminta tavalla, joka voi 
aiheuttaa tai lisätä markkinoiden 
tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa. 
Tällaisella yrityksellä on myös oltava 
käytössään tehokkaat järjestelmät ja 
riskinhallintamenetelmät sen 
varmistamiseksi, että 
kaupankäyntijärjestelmiä ei voida käyttää 
asetuksen (EU) N:o [MAR] vastaisiin 
tarkoituksiin tai sen kauppapaikan 
sääntöjen vastaisesti, johon sillä on yhteys. 
Yrityksellä on oltava käytössään tehokkaat 
liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat 
järjestelyt, joiden avulla voidaan korjata 
sen kaupankäyntijärjestelmissä esiintyvät 
ennakoimattomat häiriöt, ja yrityksen on 
varmistettava, että sen järjestelmät ovat 
kaikilta osin testattuja ja asianmukaisesti 
seurattuja, jotta ne täyttäisivät tämän 
kohdan vaatimukset.

käytössään tehokkaat järjestelmät ja 
riskinhallintakeinot, joiden avulla voidaan 
varmistaa sen kaupankäyntijärjestelmien 
häiriönsietokyky ja riittävä kapasiteetti 
sekä asianmukaiset kaupankäyntikynnykset 
ja -rajat sekä estää virheellisten 
toimeksiantojen lähettäminen tai 
järjestelmän muu toiminta tavalla, joka voi 
aiheuttaa tai lisätä markkinoiden 
tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa. 
Tällaisella yrityksellä on myös oltava 
käytössään tehokkaat järjestelmät ja 
riskinhallintamenetelmät sen 
varmistamiseksi, että 
kaupankäyntijärjestelmiä ei voida käyttää 
asetuksen (EU) N:o/... [markkinoiden 
väärinkäyttöä koskeva asetus] vastaisiin 
tarkoituksiin tai sen kauppapaikan 
sääntöjen vastaisesti, johon sillä on yhteys. 
Yrityksellä on oltava käytössään tehokkaat 
liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat 
järjestelyt, joiden avulla voidaan korjata 
sen kaupankäyntijärjestelmissä esiintyvät 
ennakoimattomat häiriöt, ja yrityksen on 
varmistettava, että sen järjestelmät ovat 
kaikilta osin testattuja ja asianmukaisesti 
seurattuja, jotta ne täyttäisivät tämän 
kohdan vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Algoritmisen kaupankäyntistrategian
on oltava toiminnassa jatkuvasti sen 
kauppapaikan kaupankäyntiaikana, johon 
se lähettää toimeksiantoja tai jonka 
järjestelmien kautta sen toteuttaa 
liiketoimia. Algoritmisen
kaupankäyntistrategian 
kaupankäyntiparametrien tai -rajojen on 
varmistettava, että strategia tekee sitovia 

3. Kun sijoituspalveluyritys soveltaa 
huippunopeaa kaupankäyntistrategiaa, 
joka täyttää 4 artiklan 2 kohdan 
30 b alakohdan vi alakohdassa säädetyt 
edellytykset, kyseisen strategian on oltava 
toiminnassa jatkuvasti sen kauppapaikan 
kaupankäyntiaikana, johon se lähettää 
toimeksiantoja tai jonka järjestelmien 
kautta sen toteuttaa liiketoimia. Tällaisen 



PR\895700FI.doc 45/141 PE485.882v01-00

FI

hintatarjouksia kilpailukykyisin hinnoin, 
minkä vuoksi näillä kauppapaikoilla on 
säännölliseltä ja jatkuvalta pohjalta 
likviditeettiä kaiken aikaa ja vallitsevista 
markkinaolosuhteista riippumatta.

huippunopean kaupankäyntistrategian 
kaupankäyntiparametrien tai -rajojen on 
varmistettava, että strategia tekee sitovia 
hintatarjouksia kilpailukykyisin hinnoin, 
minkä vuoksi näillä kauppapaikoilla on 
säännölliseltä ja jatkuvalta pohjalta 
likviditeettiä kaiken aikaa ja vallitsevista 
markkinaolosuhteista riippumatta.

Or. en

Tarkistus 59
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sijoituspalveluyrityksellä, joka tarjoaa
suoraa sähköistä välitystä kauppapaikkaan, 
on oltava käytössään tehokkaat 
järjestelmät ja valvontamenetelmät, joilla 
varmistetaan, että kyseistä palvelua 
käyttävien henkilöiden sopivuus 
arvioidaan ja todennetaan 
asianmukaisesti, että kyseisten palvelua 
käyttäviä henkilöitä estetään ylittämästä 
asianmukaisia ennalta asetettuja 
kaupankäynti- ja luottokynnyksiä, että 
kyseistä palvelua käyttävien henkilöiden 
toteuttamaa kaupankäyntiä seurataan 
asianmukaisesti ja että asianmukaisilla 
riskinhallintamenetelmillä estetään 
kaupankäynti, joka voi aiheuttaa riskejä 
sijoituspalveluyritykselle itselleen tai joka 
voisi aikaansaada tai lisätä markkinoiden 
tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa 
taikka olla asetuksen (EU) N:o [MAR] tai 
kauppapaikan sääntöjen vastaista.
Sijoituspalveluyrityksen on varmistettava, 
että yrityksen ja kyseisen henkilön välillä 
on sitova kirjallinen sopimus palvelun 
tarjoamiseen liittyvistä keskeisistä 
oikeuksista ja velvollisuuksista ja että 
sopimuksen nojalla yritys vastaa sen 
varmistamisesta, että kyseistä palvelua 
käyttämällä tapahtuvassa 

4. Sijoituspalveluyritykset eivät saa tarjota 
suoraa sähköistä välitystä kauppapaikkaan.
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kaupankäynnissä noudatetaan tämän 
direktiivin ja asetuksen (EU) N:o [MAR] 
vaatimuksia ja kauppapaikan sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 60
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät toimittavat 
toimivaltaiselle viranomaisille 
yksityiskohtaisen kuvauksen
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
toiminnasta. Kaikki 
sijoituspalveluyrityksille ja markkinoiden 
ylläpitäjille myönnetyt toimiluvat ylläpitää 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
on ilmoitettava EAMV:lle. EAMV laatii 
luettelon kaikista unionissa olevista 
monenkeskisistä 
kaupankäyntijärjestelmistä ja 
organisoiduista kaupankäyntijärjestelmistä. 
Luettelossa on oltava tiedot monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän tarjoamista 
palveluista sekä monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän ja organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän tunnistekoodi, 
jota käytetään ilmoituksissa 23 artiklan ja 
asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] 5 ja 9 artiklan 
mukaisesti. Se on saatettava säännöllisesti 
ajan tasalle. EAMV julkaisee luettelon 
verkkosivustollaan ja pitää sen ajan tasalla.

7. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät toimittavat 
toimivaltaiselle viranomaisille 
yksityiskohtaisen kuvauksen 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
toiminnasta. Kaikki 
sijoituspalveluyrityksille ja markkinoiden 
ylläpitäjille myönnetyt toimiluvat ylläpitää 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
on ilmoitettava EAMV:lle. EAMV laatii 
luettelon kaikista unionissa olevista 
monenkeskisistä 
kaupankäyntijärjestelmistä ja 
organisoiduista kaupankäyntijärjestelmistä. 
Luettelossa on oltava tiedot monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän tarjoamista 
palveluista sekä monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän ja organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän tunnistekoodi, 
jota käytetään ilmoituksissa 23 artiklan ja 
asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] 5 ja 9 artiklan 
mukaisesti. Se on saatettava säännöllisesti 
ajan tasalle. EAMV julkaisee luettelon 
verkkosivustollaan ja pitää sen ajan tasalla.

Or. en
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Tarkistus 61
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 9 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
8 kohdassa tarkoitetun kuvauksen ja 
ilmoituksen sisällön ja muodon 
määrittämiseksi.

8. EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
7 kohdassa tarkoitetun kuvauksen ja 
ilmoituksen sisällön ja muodon 
määrittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 62
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
[31 päivänä joulukuuta 2016].

EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta 
...*.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 63
Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos 
organisoidut kaupankäyntijärjestelmät 
sallivat tai mahdollistavat algoritmisen 
kaupankäynnin järjestelmiensä kautta, 

4. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos 
organisoidut kaupankäyntijärjestelmät 
sallivat tai mahdollistavat algoritmisen tai 
huippunopean kaupankäynnin 
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niillä on käytössä tehokkaat järjestelmät, 
menettelyt ja järjestelyt 51 artiklan 
mukaisten edellytysten noudattamiseksi.

järjestelmiensä kautta, niillä on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt 51 artiklan mukaisten 
edellytysten noudattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 64
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun sijoituspalveluyritykset suunnittelevat 
sijoitustuotteita tai strukturoituja 
talletuksia ammattimaisille asiakkaille tai 
yksityisasiakkaille myytäviksi, kyseiset 
tuotteet suunnitellaan siten, että ne 
täyttävät yksilöityjen kohdemarkkinoiden 
tarpeet asianomaisessa asiakasryhmässä, 
ja että sijoituspalveluyritykset toteuttavat 
kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että sijoitustuotetta markkinoidaan ja 
levitetään kohderyhmän asiakkaille.

Or. en

Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

–  sijoituspalveluyrityksestä ja sen 
tarjoamista palveluista; kun annetaan 
sijoitusneuvontaa, on täsmennettävä, 
annetaanko neuvonta riippumattomasti ja 
perustuuko se laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
sijoituspalveluyritys asiakkaalle jatkuvaa
arviointia asiakkaille suositeltujen 
rahoitusvälineiden sopivuudesta,

–  sijoituspalveluyrityksestä ja sen 
tarjoamista palveluista; kun annetaan 
sijoitusneuvontaa, on täsmennettävä 
etukäteen, annetaanko neuvonta 
kolmansien osapuolten kannustimien 
hyväksymisen tai vastaanottamisen 
yhteydessä ja perustuuko se laajaan vai 
rajoitetumpaan analyysiin markkinoista ja 
tarjoaako sijoituspalveluyritys asiakkaalle 
säännöllistä arviointia asiakkaille 
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suositeltujen rahoitusvälineiden 
sopivuudesta,

Or. en

Tarkistus 66
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

–  rahoitusvälineistä ja ehdotetuista 
sijoitusstrategioista; tähän tulisi sisältyä 
asianmukaista neuvontaa ja varoituksia 
kyseisiin rahoitusvälineisiin tehtäviin 
sijoituksiin ja erityisiin sijoitusstrategioihin 
sisältyvistä riskeistä,

– tuoterakenteista ja suunniteltujen 
kohdemarkkinoiden asiakasluokituksesta,
rahoitusvälineistä ja ehdotetuista 
sijoitusstrategioista; tähän tulisi sisältyä 
asianmukaista neuvontaa ja varoituksia 
kyseisiin tuoterakenteisiin tai
rahoitusvälineisiin tehtäviin sijoituksiin ja 
erityisiin sijoitusstrategioihin sisältyvistä 
riskeistä,

Or. en

Tarkistus 67
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu tieto olisi annettava 
ymmärrettävässä muodossa siten, 
että asiakkaat tai potentiaaliset 
asiakkaat voivat kohtuullisesti ymmärtää 
tarjottavan sijoituspalvelun ja tietyn 
rahoitusvälinetyypin ominaispiirteet ja 
siihen sisältyvät riskit voidakseen tehdä 
perusteltuja sijoituspäätöksiä. Tämä tieto 
voidaan esittää vakiomuotoisena.

Edellä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu tieto on annettava 
ymmärrettävässä muodossa siten, 
että asiakkaat tai potentiaaliset 
asiakkaat voivat kohtuullisesti ymmärtää 
tarjottavan sijoituspalvelun ja tietyn
rahoitusvälinetyypin ominaispiirteet ja 
siihen sisältyvät riskit voidakseen tehdä 
perusteltuja sijoituspäätöksiä. Tämä tieto 
voidaan esittää vakiomuotoisena.

Or. en
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Tarkistus 68
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Kun sijoituspalveluyritys ilmoittaa 
asiakkaalle, että sijoitusneuvonta annetaan 
riippumattomasti,

5. Kun sijoituspalveluyritys ilmoittaa 
asiakkaalle, että sijoitusneuvonta annetaan
välityspalkkiota vastaan, yrityksen on
myös ilmoitettava asiakkaalle, 
rajoittuvatko suositellut rahoitusvälineet 
sellaisten yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin 
tai tarjoamiin rahoitusvälineisiin, joilla 
on läheiset yhteydet 
sijoituspalveluyritykseen.

Or. en

Tarkistus 69
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) yrityksen on arvioitava riittävän suuri 
määrä markkinoilla saatavilla olevia 
rahoitusvälineitä. Rahoitusvälineiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden 
tarjoajia, eivätkä ne saisi rajoittua 
sellaisten yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin 
tai tarjoamiin rahoitusvälineisiin, joilla 
on läheiset yhteydet 
sijoituspalveluyritykseen,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 70
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) yritys ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan Poistetaan.
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välityspalkkioita, provisioita tai muita 
rahallisia etuja, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen 
kyseisen palvelun tarjoamiseen 
asiakkaille.

Or. en

Tarkistus 71
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tarjotessaan salkunhoitoa 
sijoituspalveluyritys ei saa hyväksyä tai 
ottaa vastaan välityspalkkioita, provisioita 
tai muita rahallisia etuja, jotka kolmas 
osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö maksaa tai 
tarjoaa liittyen kyseisen palvelun
tarjoamiseen asiakkaille.

6. Tarjotessaan salkunhoitoa
sijoituspalveluyrityksen on ennen 
sopimusta ilmoitettava asiakkaalleen 
kannustimien ennustetusta laajuudesta.
Säännöllisessä raportissa on oltava tiedot 
kaikista edeltävän kauden aikana 
maksetuista tai vastaanotetuista 
kannustimista.

Or. en

Tarkistus 72
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos sijoituspalvelu tarjotaan yhdessä 
toisen palvelun tai tuotteen kanssa osana 
pakettia tai ehtona samassa sopimuksessa 
tai paketissa, sijoituspalveluyrityksen on 
ilmoitettava asiakkaalle, voidaanko eri 
komponentit ostaa erikseen, ja selvitettävä 
erikseen kunkin komponentin kulut ja 
veloitukset.

7. Jos sijoituspalvelu tarjotaan 
yksityisasiakkaalle yhdessä toisen palvelun 
tai tuotteen kanssa osana pakettia tai 
ehtona samassa sopimuksessa tai paketissa, 
sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava 
asiakkaalle, voidaanko eri komponentit 
ostaa erikseen, ja selvitettävä erikseen 
kunkin komponentin kulut ja veloitukset.

Or. en
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Tarkistus 73
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV laatii viimeistään [] ja päivittää 
määräajoin ristiinmyyntikäytäntöjen 
arviointia ja valvontaa koskevat ohjeet, 
joissa selvitetään erityisesti tilanteet, joissa 
ristiinmyyntikäytännöt ovat vastoin 
1 kohdan mukaisia velvoitteita.

EAMV laatii viimeistään ... päivänä 
...kuuta ...* ja päivittää määräajoin 
ristiinmyyntikäytäntöjen arviointia ja 
valvontaa koskevat ohjeet, joissa 
selvitetään erityisesti tilanteet, joissa 
ristiinmyyntikäytännöt ovat vastoin 
1 kohdan mukaisia velvoitteita.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 12 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 74
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 8 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

8. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä toimenpiteistä, joilla 
varmistetaan, että sijoituspalveluyritykset 
noudattavat kyseisiin toimenpiteisiin 
sisältyviä periaatteita tarjotessaan 
asiakkailleen sijoitus- tai oheispalveluja. 
Näissä delegoiduissa säädöksissä on 
otettava huomioon

8. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä toimenpiteistä, joilla 
varmistetaan, että sijoituspalveluyritykset 
noudattavat tässä artiklassa vahvistettuja 
periaatteita tarjotessaan asiakkailleen 
sijoitus- tai oheispalveluja. Näissä 
delegoiduissa säädöksissä on otettava 
huomioon

Or. en

Tarkistus 75
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Tarjotessaan sijoitusneuvontaa tai 
salkunhoitoa sijoituspalveluyrityksen on 
hankittava tarvittavat tiedot asiakkaan tai 
potentiaalisen asiakkaan tietämyksestä ja 
kokemuksesta tietystä tuotteesta tai 
palvelusta sekä tämän taloudellisesta 
tilanteesta ja sijoitustavoitteista, jotta yritys 
voi suositella asiakkaalle tai 
potentiaaliselle asiakkaalle soveltuvia 
sijoituspalveluja ja rahoitusvälineitä.

1. Tarjotessaan sijoitusneuvontaa tai 
salkunhoitoa sijoituspalveluyrityksen on 
hankittava tarvittavat tiedot asiakkaan tai 
potentiaalisen asiakkaan tietämyksestä ja 
kokemuksesta tietystä tuotteesta tai 
palvelusta sekä tämän taloudellisesta 
tilanteesta, riskirajasta ja 
sijoitustavoitteista, jotta yritys voi 
suositella asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle soveltuvia ja erityisesti tämän 
riskirajan mukaisia sijoituspalveluja ja 
rahoitusvälineitä.

Or. en

Tarkistus 76
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) palvelut liittyvät johonkin seuraavista 
rahoitusvälineistä:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 77
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asiakkaan on saatava 
sijoituspalveluyritykseltä riittävät 
selvitykset tämän asiakkailleen tarjoamasta 
palvelusta. Näihin selvityksiin on 
sisällytettävä säännölliset ilmoitukset 
asiakkaille ottaen huomioon kyseisten 
rahoitusvälineiden laji ja monimutkaisuus 
ja asiakkaalle tarjottavan palvelun luonne, 
ja niihin on sisällytettävä soveltuvin osin 

5. Asiakkaan on saatava 
sijoituspalveluyritykseltä riittävät 
selvitykset tämän asiakkailleen tarjoamasta 
palvelusta. Näihin selvityksiin on 
sisällytettävä säännölliset ilmoitukset 
asiakkaille ottaen huomioon kyseisten 
rahoitusvälineiden laji ja monimutkaisuus 
ja asiakkaalle tarjottavan palvelun luonne, 
ja niihin on sisällytettävä soveltuvin osin 
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tiedot asiakkaan lukuun suoritettujen 
liiketoimien ja palvelujen kustannuksista. 
Sijoitusneuvontaa antaessaan 
sijoituspalveluyrityksen on täsmennettävä, 
miten annettava neuvonta vastaa asiakkaan 
henkilökohtaisiin tarpeisiin.

tiedot asiakkaan lukuun suoritettujen 
liiketoimien ja palvelujen kustannuksista. 
Sijoitusneuvontaa yksityisasiakkaille
antaessaan sijoituspalveluyrityksen on 
annettava asiakkaalle pysyvällä välineellä 
tiedot, joissa täsmennetään ainakin 
asiakkaan tavoitteet, suositus sekä se, 
miten annettava neuvonta vastaa asiakkaan 
henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 78
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. EAMV laatii viimeistään [] ja päivittää 
määräajoin ohjeet sellaisten 
rahoitusvälineiden arvioinnista, jotka ovat 
3 kohdan a alakohdan mukaisesti 
rakenteeltaan sellaisia, että asiakkaan on 
vaikea ymmärtää niihin liittyviä riskejä.

7. EAMV laatii viimeistään ... päivänä 
...kuuta ...* ja päivittää määräajoin ohjeet 
sellaisten rahoitusvälineiden arvioinnista, 
jotka ovat 3 kohdan a alakohdan 
mukaisesti rakenteeltaan sellaisia, että 
asiakkaan on vaikea ymmärtää niihin 
liittyviä riskejä.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 12 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 79
Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kukin toteuttamispaikka asettaa vähintään 
vuosittain maksutta yleisön käyttöön tiedot 
toimeksiantojen toteuttamisen laadusta 
kyseisessä toteuttamispaikassa. 

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kukin toteuttamispaikka asettaa vähintään 
neljännesvuosittain maksutta yleisön 
käyttöön tiedot toimeksiantojen 
toteuttamisen laadusta kyseisessä 
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Säännöllisissä raporteissa on oltava tiedot 
toteuttamisen hinnasta, nopeudesta ja 
todennäköisyydestä yksittäisten 
rahoitusvälineiden osalta.

toteuttamispaikassa. Säännöllisissä 
raporteissa on oltava tiedot toteuttamisen 
hinnasta, nopeudesta ja todennäköisyydestä 
yksittäisten rahoitusvälineiden osalta.

Or. en

Tarkistus 80
Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset laativat ja 
julkaisevat neljännesvuosittain kunkin 
rahoitusvälineluokan osalta tiivistetyt 
tiedot viidestä tärkeimmästä 
toteuttamispaikasta, joissa ne toteuttivat 
asiakastoimeksiantoja edellisen 
vuosineljänneksen aikana.

Or. en

Tarkistus 81
Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
sijoituspalveluyritykset seuraamaan 
toimeksiantojen toteuttamista koskevien 
järjestelyjen ja politiikan toimivuutta 
todetakseen ja tarvittaessa korjatakseen 
mahdolliset puutteet. 
Sijoituspalveluyritysten on erityisesti 
arvioitava säännöllisesti, ovatko 
toimeksiantojen toteuttamispolitiikkaan 
sisältyvät toimeksiantojen 
toteuttamispaikat sellaisia, että niillä 
voidaan saavuttaa asiakkaan kannalta paras 
mahdollinen tulos, vai olisiko niiden 
tehtävä muutoksia 

5. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
sijoituspalveluyritykset seuraamaan 
toimeksiantojen toteuttamista koskevien 
järjestelyjen ja politiikan toimivuutta 
todetakseen ja tarvittaessa korjatakseen 
mahdolliset puutteet. 
Sijoituspalveluyritysten on erityisesti 
arvioitava säännöllisesti, ovatko 
toimeksiantojen toteuttamispolitiikkaan 
sisältyvät toimeksiantojen 
toteuttamispaikat sellaisia, että niillä 
voidaan saavuttaa asiakkaan kannalta paras 
mahdollinen tulos, vai olisiko niiden 
tehtävä muutoksia 
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toteuttamisjärjestelyihinsä. Jäsenvaltioiden 
on velvoitettava sijoituspalveluyritykset 
ilmoittamaan asiakkailleen kaikista 
toimeksiantojen toteuttamista koskeviin 
järjestelyihin tai politiikkaan tehtävistä 
olennaisista muutoksista.

toteuttamisjärjestelyihinsä. Arvioinnissa 
on myös tutkittava, mitä muutoksia 
politiikkaan on tehtävä 2 ja 4 a kohdassa 
julkaistujen tietojen perusteella.
Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
sijoituspalveluyritykset ilmoittamaan 
asiakkailleen kaikista toimeksiantojen 
toteuttamista koskeviin järjestelyihin tai 
politiikkaan tehtävistä olennaisista 
muutoksista.

Or. en

Tarkistus 82
Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset laativat ja 
julkaisevat vuosittain kunkin 
rahoitusvälineluokan osalta tiivistetyt 
tiedot viidestä tärkeimmästä 
toteuttamispaikasta, joissa ne toteuttivat 
asiakastoimeksiantoja edellisvuoden 
aikana.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 83
Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ...*.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 12 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.
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Or. en

Tarkistus 84
Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 8 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 85
Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälineellä monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä käytävän 
kaupan keskeyttäminen ja lopettaminen

Rahoitusvälineellä monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä käytävän 
kaupan keskeyttäminen ja lopettaminen

Or. en

Tarkistus 86
Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävä sijoituspalveluyritys tai 
markkinoiden ylläpitäjä, joka keskeyttää tai 
lopettaa kaupankäynnin rahoitusvälineellä, 
julkistamaan päätöksensä, ilmoittamaan se 

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävä 
sijoituspalveluyritys tai markkinoiden 
ylläpitäjä, joka keskeyttää tai lopettaa 
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samalla rahoitusvälineellä kauppaa käyville 
säännellyille markkinoille, muille 
monenkeskisille kaupankäyntijärjestelmille 
ja organisoiduille 
kaupankäyntijärjestelmille sekä 
toimittamaan asiaan liittyvät tiedot 
toimivaltaiselle viranomaiselle. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava kyseiset tiedot muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille. Jäsenvaltioiden on myös 
edellytettävä, että muut samalla 
rahoitusvälineellä kauppaa käyvät 
säännellyt markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät keskeyttävät tai 
lopettavat kaupankäynnin kyseisellä 
rahoitusvälineellä, jos keskeyttäminen tai 
lopettaminen johtuu siitä, ettei 
liikkeeseenlaskijasta tai rahoitusvälineestä 
ole annettu tietoja, paitsi jos tästä voisi 
aiheutua merkittävää haittaa sijoittajien 
eduille ja markkinoiden asianmukaiselle 
toiminnalle. Jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että kyseiset muut säännellyt 
markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät ilmoittavat 
päätöksensä toimivaltaiselle 
viranomaiselleen ja kaikille samalla 
rahoitusvälineellä kauppaa käyville 
säännellyille markkinoille, monenkeskisille 
kaupankäyntijärjestelmille ja 
organisoiduille kaupankäyntijärjestelmille 
sekä esittävät perustelut siinä tapauksessa, 
ettei kaupankäyntiä kyseisellä 
rahoitusvälineellä päätetty keskeyttää tai 
lopettaa.

kaupankäynnin rahoitusvälineellä, 
julkistamaan päätöksensä, ilmoittamaan se 
samalla rahoitusvälineellä kauppaa käyville 
säännellyille markkinoille, muille 
monenkeskisille kaupankäyntijärjestelmille 
ja organisoiduille 
kaupankäyntijärjestelmille sekä 
toimittamaan asiaan liittyvät tiedot 
toimivaltaiselle viranomaiselle. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava kyseiset tiedot muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille. Jäsenvaltioiden on myös 
edellytettävä, että muut samalla 
rahoitusvälineellä kauppaa käyvät 
säännellyt markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät keskeyttävät tai 
lopettavat kaupankäynnin kyseisellä 
rahoitusvälineellä mahdollisimman pian, 
jos keskeyttäminen tai lopettaminen johtuu 
siitä, ettei liikkeeseenlaskijasta tai 
rahoitusvälineestä ole annettu tietoja, paitsi 
jos tästä voisi aiheutua merkittävää haittaa 
sijoittajien eduille ja markkinoiden 
asianmukaiselle toiminnalle. 
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kyseiset muut säännellyt markkinat, 
monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät ja 
organisoidut kaupankäyntijärjestelmät 
ilmoittavat päätöksensä toimivaltaiselle 
viranomaiselleen ja kaikille samalla 
rahoitusvälineellä kauppaa käyville 
säännellyille markkinoille, monenkeskisille 
kaupankäyntijärjestelmille ja 
organisoiduille kaupankäyntijärjestelmille 
sekä esittävät perustelut siinä tapauksessa, 
ettei kaupankäyntiä kyseisellä 
rahoitusvälineellä päätetty keskeyttää tai 
lopettaa.

Or. en

Tarkistus 87
Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
...kuuta ...*.
______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 12 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 88
Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [XXX].

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 89
Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa luetellaan erityiset 
tilanteet, joista aiheutuu 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettua merkittävää haittaa sijoittajien 
eduille ja sisämarkkinoiden 
asianmukaiselle toiminnalle, määritellään 
ilmaisu "mahdollisimman pian" ja 
määritetään 1 kohdassa tarkoitettuun 
liikkeeseenlaskijaa tai rahoitusvälinettä 
koskevien tietojen ilmoittamatta 
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jättämiseen liittyvät kysymykset, mukaan 
luettuna rahoitusvälineellä käytävän 
kaupan keskeyttämisen lopettamiseksi 
tarvittava menettely.

Or. en

Tarkistus 90
Ehdotus direktiiviksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

33 artikla Poistetaan.
Rahoitusvälineellä organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä käytävän 
kaupan keskeyttäminen ja lopettaminen
1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävä sijoituspalveluyritys tai 
markkinoiden ylläpitäjä, joka keskeyttää 
tai lopettaa kaupankäynnin 
rahoitusvälineellä, julkistamaan 
päätöksensä, ilmoittamaan se samalla 
rahoitusvälineellä kauppaa käyville 
säännellyille markkinoille, 
monenkeskisille 
kaupankäyntijärjestelmille ja muille 
organisoiduille kaupankäyntijärjestelmille 
sekä toimittamaan asiaan liittyvät tiedot 
toimivaltaiselle viranomaiselle. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava kyseiset tiedot muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille.
2. EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
1 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten ja 
julkistamisen muodon ja aikataulun 
määrittämiseksi.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan 
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mukaisesti.
EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [XXX].

Or. en

Tarkistus 91
Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ...*.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 12 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 92
Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään [31 päivänä joulukuuta 2016].

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ...*.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en
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Tarkistus 93
Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – 8 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 94
Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 11 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään [31 päivänä joulukuuta 2016].

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ...*.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 95
Ehdotus direktiiviksi
IV luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kolmansien maiden yritysten tarjoamat 
palvelut

Kolmansien maiden rahoituslaitosten
tarjoamat palvelut

Or. en
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Tarkistus 96
Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kolmannen maan yritys, joka aikoo tarjota 
sijoituspalveluja tai harjoittaa 
sijoitustoimintaa sekä tarjota 
oheispalveluja yksityisasiakkaille kyseisten 
jäsenvaltioiden alueella, perustaa 
sivuliikkeen unioniin.

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kolmannen maan rahoituslaitos, joka aikoo 
tarjota sijoituspalveluja tai harjoittaa 
sijoitustoimintaa sekä tarjota 
oheispalveluja yksityisasiakkaille tai 
liitteessä II olevassa II osassa 
tarkoitetuille ammattimaisille sijoittajille 
kyseisten jäsenvaltioiden alueella, perustaa 
sivuliikkeen unioniin.

Or. en

Tarkistus 97
Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi tehdä 95 artiklassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen tehdä 
kolmatta maata koskevan päätöksen, jos
kyseisen kolmannen maan oikeudellisilla ja 
valvontajärjestelyillä varmistetaan, että 
kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan 
saaneet yritykset noudattavat 
oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka 
vaikutukseltaan vastaavat tähän 
direktiiviin, asetukseen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus], direktiiviin 
2006/49/EY [vakavaraisuusdirektiivi] ja 
niiden täytäntöönpanotoimenpiteisiin 
sisältyviä vaatimuksia, ja että kyseinen 
kolmas maa tunnustaa vastaavasti ja 
vastavuoroisesti tämän direktiivin 
mukaisesti toimiluvan saaneisiin 
sijoituspalveluyrityksiin sovellettavan 
vakavaraisuuden valvontakehyksen.

3. Komissio voi 95 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen tehdä kolmatta maata koskevan 
päätöksen, jossa todetaan, varmistetaanko
kyseisen kolmannen maan oikeudellisilla ja 
valvontajärjestelyillä, että kyseisessä 
kolmannessa maassa toimiluvan saaneet 
yritykset noudattavat oikeudellisesti sitovia 
vaatimuksia, jotka vaikutukseltaan 
vastaavat tähän direktiiviin, asetukseen 
(EU) N:o …/… [rahoitusmarkkina-asetus], 
direktiiviin 2006/49/EY ja niiden 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin sisältyviä 
vaatimuksia, ja että kyseinen kolmas maa 
tunnustaa vastaavasti ja vastavuoroisesti 
tämän direktiivin mukaisesti toimiluvan 
saaneisiin sijoituspalveluyrityksiin 
sovellettavan vakavaraisuuden 
valvontakehyksen.

Or. en
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Tarkistus 98
Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yrityksillä, jotka tarjoavat
sijoituspalveluja ja harjoittajat
sijoitustoimintaa kyseisessä kolmannessa 
maassa, on oltava toimilupa, ja niiden on 
oltava jatkuvasti tehokkaan valvonnan 
alaisia;

(a) sijoituspalveluyrityksillä tai 
markkinoiden ylläpitäjillä, jotka tarjoavat 
sijoituspalveluja ja harjoittavat
sijoitustoimintaa kyseisessä kolmannessa 
maassa, on oltava toimilupa, ja niiden on 
oltava jatkuvasti tehokkaan valvonnan 
alaisia;

Or. en

Tarkistus 99
Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) yrityksiin, jotka tarjoavat 
sijoituspalveluja ja harjoittavat 
sijoitustoimintaa kyseisessä kolmannessa 
maassa, sovelletaan riittäviä 
pääomavaatimuksia ja asianmukaisia 
osakkaisiin ja niiden ylimpään 
hallintoelimeen sovellettavia vaatimuksia;

(b) sijoituspalveluyrityksiin tai 
markkinoiden ylläpitäjiin, jotka tarjoavat 
sijoituspalveluja ja harjoittavat 
sijoitustoimintaa kyseisessä kolmannessa 
maassa, sovelletaan riittäviä 
pääomavaatimuksia ja asianmukaisia 
osakkaisiin ja niiden ylimpään 
hallintoelimeen sovellettavia vaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 100
Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yrityksiin, jotka tarjoavat 
sijoituspalveluja ja harjoittavat 
sijoitustoimintaa, sovelletaan 

(c) sijoituspalveluyrityksiin tai 
markkinoiden ylläpitäjiin, jotka tarjoavat 
sijoituspalveluja ja harjoittavat 
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asianmukaisia toiminnan järjestämistä 
koskevia vaatimuksia sisäisten 
valvontatoimintojen alalla;

sijoitustoimintaa, sovelletaan 
asianmukaisia toiminnan järjestämistä 
koskevia vaatimuksia sisäisten 
valvontatoimintojen alalla;

Or. en

Tarkistus 101
Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ...*. 

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 102
Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 103
Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen EAMV 
toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
[31 päivänä joulukuuta 2016].

EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta 
...*.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 104
Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 105
Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Heidän on käytettävä riittävästi aikaa 
tehtäviensä hoitamiseen.

(a) Heidän on käytettävä riittävästi aikaa 
tehtäviensä hoitamiseen.

He eivät saa hoitaa samanaikaisesti He eivät saa hoitaa samanaikaisesti 
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enempää kuin yhtä seuraavista 
yhdistelmistä:

enempää kuin

i) yhden liikkeenjohtoon osallistuvan 
johtajan ja kahden liikkeenjohtoon 
osallistumattoman johtajan tehtävän 
yhdistelmä;

i) yhden liikkeenjohtoon osallistuvan 
johtajan tehtävää tai

ii) neljän liikkeenjohtoon 
osallistumattoman johtajan tehtävät.

ii) kahden liikkeenjohtoon 
osallistumattoman johtajan tehtävää.

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

Liikkeenjohtoon osallistuvan johtajan 
tehtävää voidaan hoitaa yhdessä 
liikkeenjohtoon osallistumattoman 
johtajan tehtävän kanssa saman 
konsernin sisällä. Saman konsernin sisällä 
hoidettavat liikkeenjohtoon osallistuvien ja 
osallistumattomien johtajien tehtävät 
lasketaan yhdeksi johtajan tehtäväksi.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa 
markkinoiden ylläpitäjän ylimmän 
hallintoelimen jäsenelle luvan yhdistää 
useamman johtajatehtävän kuin 
edellisessä alakohdassa sallitaan ottaen 
huomioon yksilölliset olosuhteet ja 
sijoituspalveluyrityksen toiminnan 
luonteen, laajuuden ja monitahoisuuden.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa 
markkinoiden ylläpitäjän ylimmän 
hallintoelimen jäsenelle luvan hoitaa 
useampaa johtajatehtävää kuin edellisessä 
alakohdassa sallitaan tai edellyttää hänen 
hoitavan vähemmän johtajatehtäviä 
ottaen huomioon yksilölliset olosuhteet ja 
sijoituspalveluyrityksen toiminnan 
luonteen, laajuuden ja monitahoisuuden.

Or. en

Tarkistus 106
Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Heidän on varmistettava, että 
käytössä on tehokkaita järjestelmiä, 
joiden avulla voidaan havaita ja hallita 
markkinoiden ylläpitäjän ja säännellyn 
markkinan tai sen jäsenten välisiä 
ristiriitoja, sekä pidettävä yllä ja 
käytettävä asianmukaisia järjestelyjä eri 
liiketoimintalohkojen erottamiseksi 
toisistaan.
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Or. en

Tarkistus 107
Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, 
ettei markkinoiden ylläpitäjä perusta 
erillistä nimityskomiteaa, ottaen huomioon 
markkinoiden toimijan toiminnan luonteen, 
laajuuden ja monitahoisuuden.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, 
ettei markkinoiden ylläpitäjä perusta 
erillistä nimityskomiteaa, ottaen huomioon 
markkinoiden toimijan toiminnan luonteen, 
laajuuden ja monitahoisuuden, jos käytössä 
on kohtuudella vertailukelpoinen 
vaihtoehtoinen järjestelmä.

Or. en

Tarkistus 108
Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) se, mitä ovat 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetut ylimmän hallintoelimen jäsenen 
rehellisyys, lahjomattomuus ja 
riippumattomuus;

(c) se, mitä ovat 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetut hallintoelimen jäsenen 
rehellisyys, lahjomattomuus ja 
riippumattomuus, ottaen huomioon 
eturistiriitojen mahdollisuuden;

Or. en

Tarkistus 109
Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään [31 päivänä joulukuuta 2014].

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ...*.

______________
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* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 12 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 110
Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Markkinoiden ylläpitäjän ylimmän 
hallintoelimen on voitava varmistaa, että 
säänneltyä markkinaa johdetaan terveellä 
ja järkevällä tavalla, joka edistää 
markkinoiden eheyttä.

Poistetaan.

Ylimmän hallintoelimen on valvottava ja 
määräajoin arvioitava säännellyn 
markkinan organisaation tehokkuus ja 
toteutettava asianmukaiset toimet 
mahdollisten puutteiden korjaamiseksi.
Valvontatehtäväänsä hoitavalla ylimmällä 
hallintoelimellä on oltava käytössään 
riittävät tiedot ja dokumentaatio, joita se 
tarvitsee johdon päätöksenteon 
seuraamiseksi ja valvomiseksi.

Or. en

Tarkistus 111
Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Toimivaltaisen viranomaisen on evättävä 
toimilupa, jos se ei ole vakuuttunut siitä, 
että säännellyn markkinan tulevaa 
liiketoimintaa tosiasiallisesti johtavat 
henkilöt ovat riittävän hyvämaineisia ja 
että heillä on riittävästi kokemusta, tai jos 
on osoitettavissa objektiivisia syitä, joiden 

7. Toimivaltaisen viranomaisen on evättävä 
toimilupa, jos se ei ole vakuuttunut siitä, 
että säännellyn markkinan tulevaa 
liiketoimintaa tosiasiallisesti johtavat 
henkilöt ovat riittävän hyvämaineisia ja 
että heillä on riittävästi kokemusta, tai jos 
on osoitettavissa objektiivisia syitä, joiden 
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perusteella voidaan katsoa, että yrityksen
ylin hallintoelin saattaa vaarantaa yrityksen
tehokkaan, terveen ja järkevän 
liikkeenjohdon ja markkinoiden eheyden 
asianmukaisen huomioonoton.

perusteella voidaan katsoa, että 
markkinoiden ylläpitäjän ylin hallintoelin 
saattaa vaarantaa markkinoiden ylläpitäjän
tehokkaan, terveen ja järkevän 
liikkeenjohdon ja markkinoiden eheyden 
asianmukaisen huomioonoton.

Or. en

Tarkistus 112
Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Markkinoiden ylläpitäjän ylimmän 
hallintoelimen on voitava varmistaa, että 
säänneltyä markkinaa johdetaan terveellä 
ja järkevällä tavalla, joka edistää 
markkinoiden eheyttä.
Ylimmän hallintoelimen on valvottava ja 
määräajoin arvioitava säännellyn 
markkinan organisaation tehokkuus ja 
toteutettava asianmukaiset toimet 
mahdollisten puutteiden korjaamiseksi.
Valvontatehtäväänsä hoitavalla ylimmällä 
hallintoelimellä on oltava käytössään 
riittävät tiedot ja dokumentaatio, joita se 
tarvitsee johdon päätöksenteon 
seuraamiseksi ja valvomiseksi.
Ylimmän hallintoelimen on laadittava 
selvitys toimintaperiaatteista ja 
käytännöistä, joiden perusteella se täyttää 
tämän kohdan vaatimukset, ylläpidettävä 
sitä ja julkaistava se.

Or. en

Tarkistus 113
Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sen varmistamiseksi, että kaikki 
jäsenen tai osapuolen järjestelmään 
viemät toimeksiannot ovat voimassa 
vähintään 500 millisekunnin ajan.

Or. en

Tarkistus 114
Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on käytössä 
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sellaisten toimeksiantojen 
hylkäämiseksi, jotka ylittävät ennalta 
määritetyn volyymin ja hintakynnykset tai 
ovat selvästi virheellisiä.

Or. en

Tarkistus 115
Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyllä markkinalla on valmiudet 
kaupankäynnin pysäyttämiseksi 
väliaikaisesti, jos jossain 
rahoitusvälineessä tapahtuu merkittävä 
hinnanmuutos kyseisellä markkinalla tai 
siihen liittyvällä markkinalla lyhyessä 
ajassa, sekä poikkeuksellisissa 
tapauksissa minkä tahansa liiketoimen 
peruuttamiseksi, muuttamiseksi tai 
korjaamiseksi. Jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että säännelty markkina 
varmistaa, että kaupankäynnin 
pysäyttämisen parametrit mitoitetaan 
tavalla, jossa otetaan huomioon eri 
omaisuuserien lajien ja alalajien 
likviditeetti ja joka on riittävä 
asianmukaisen kaupankäynnin 
merkittävien toimintahäiriöiden 
välttämiseksi. Jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että säännelty markkina 
ilmoittaa kaupankäynnin pysäyttämisen 
parametrit ja kyseisten parametrien 
olennaiset muutokset toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jonka on puolestaan 
ilmoitettava ne EAMV:lle. EAMV 
julkistaa parametrit verkkosivustollaan.

Or. en

Tarkistus 116
Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

poikkeavaa kaupankäyntiä markkinalla, 
mukaan lukien järjestelmät, joilla 
rajoitetaan toteuttamattomien 
toimeksiantojen suhteellista osuutta 
liiketoimista, jotka jäsen tai osapuoli voi 
viedä järjestelmään, hidastetaan 
toimeksiantojen virtaa, jos järjestelmän 
kapasiteetti uhkaa ylittyä, ja rajoitetaan 
markkinalla sallittavaa pienintä mahdollista 
hinnanmuutosta (tick size). 
Jäsenvaltioiden on erityisesti kiellettävä 
säänneltyä markkinaa sallimasta, että sen 
jäsenet tarjoavat suoraa sähköistä 
välitystä.

Or. en

Tarkistus 117
Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 118
Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 119
Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 120
Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 121
Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) otetaan käyttöön suoraan sähköiseen 
välitykseen liittyvät valvontamenetelmät;

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

Or. en
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Tarkistus 122
Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – 7 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) varmistetaan, että läheisyyspalvelut ja 
palkkiorakenteet ovat avoimia ja 
syrjimättömiä.

(e) varmistetaan, että läheisyyspalvelut ja 
palkkiorakenteet ovat avoimia ja 
syrjimättömiä ja että palkkiorakenteet 
eivät luo kannustimia tavanomaisesta 
poikkeavaan kaupankäyntiin tai 
markkinoiden väärinkäyttöön.

Or. en

Tarkistus 123
Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

aiheutua merkittävää haittaa sijoittajien 
eduille tai markkinoiden asianmukaiselle 
toiminnalle. Jäsenvaltioiden on 
velvoitettava kyseiset muut säännellyt 
markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät ilmoittamaan 
päätöksensä toimivaltaiselle 
viranomaiselleen ja kaikille samalla 
rahoitusvälineellä kauppaa käyville 
säännellyille markkinoille, monenkeskisille 
kaupankäyntijärjestelmille ja 
organisoiduille kaupankäyntijärjestelmille 
sekä esittämään perustelut siinä 
tapauksessa, ettei kaupankäyntiä kyseisellä 
rahoitusvälineellä päätetty keskeyttää tai 
lopettaa.

Or. en

Tarkistus 124
Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
...kuuta ...*.
______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 125
Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 3 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [XXX].

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 126
Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa luetellaan olosuhteet, 
joista aiheutuu 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua 
merkittävää haittaa sijoittajien eduille ja 
sisämarkkinoiden asianmukaiselle 
toiminnalle, määritellään ilmaisu 
"mahdollisimman pian" ja määritetään 
1 kohdassa tarkoitettuun 
liikkeeseenlaskijaa tai rahoitusvälinettä 
koskevien tietojen ilmoittamatta 
jättämiseen liittyvät kysymykset, mukaan 
luettuna rahoitusvälineellä käytävän 
kaupan keskeyttämisen lopettamiseksi 
tarvittava menettely.

Or. en

Tarkistus 127
Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään [].

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ...*. 

______________
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* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 128
Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 129
Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Limiittien tai järjestelyjen on oltava 
avoimia ja syrjimättömiä, ja niissä on 
täsmennettävä henkilöt, joihin niitä 
sovelletaan, ja mahdolliset poikkeukset 
sekä otettava huomioon 
markkinaosapuolten luonne ja koostumus 
ja se, miten ne käyttävät kaupankäynnin 
kohteeksi otettuja sopimuksia. Niissä on 
määritettävä selkeät määrälliset kynnykset, 

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

vähentävät hyödykettä koskevaan 
kaupalliseen toimintaan välittömästi 
liittyviä riskejä, ja muut positiot. Niissä on 
määritettävä selkeät määrälliset kynnykset, 
kuten henkilöiden tekemien tai 
ylläpitämien sopimusten sallittu 
enimmäismäärä, ottaen huomioon 
kyseisten hyödykemarkkinoiden 
ominaispiirteet, kuten tuotanto- ja 
kulutusmallit sekä kuljetus markkinoille.

Or. en

Tarkistus 130
Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyt markkinat sekä 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
ylläpitäjät, jotka ottavat kaupankäynnin 
kohteeksi hyödykejohdannaisia tai käyvät 
niillä kauppaa, soveltavat myös positioita 
koskevia muita valvontamenetelmiä, jotka 
ovat tarpeen markkinoiden 
asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi ja erityisesti 
johdannaisten tai kohde-etuuksien 
markkinoiden manipuloinnin 
mahdollisuuksien vähentämiseksi suurten 
positioiden haltijoiden keskuudessa sekä 
sen varmistamiseksi, että 
markkinaosapuolilla on käytössään 
tarvittavat järjestelyt, jotta sopimus 
voidaan tarvittaessa toteuttaa kohde-etuus 
luovuttaen. Tällaisiin 
valvontamenetelmiin on sisällyttävä 
kauppapaikan mahdollisuus vaatia 
jäseniä tai osapuolia sulkemaan positio 
tai pienentämään sitä.

Or. en
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Tarkistus 131
Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 132
Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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asettamat limiitit. Delegoiduissa 
säädöksissä määritetyt limiitit tai 
vaihtoehtoiset järjestelyt ovat ensisijaisia 
niihin toimenpiteisiin nähden, joita 
toimivaltaiset viranomaiset voivat 
toteuttaa tämän direktiivin72 artiklan 
1 kohdan g alakohdan nojalla.

Or. en

Tarkistus 133
Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joilla 
täsmennetään limiitit niiden sopimusten 
määrälle, jotka henkilö voi tehdä tietyn 
ajanjakson kuluessa, ja 
lisävalvontamenetelmät, jotka ovat 
tarpeen markkinoiden asianmukaisen 
toiminnan varmistamiseksi, sekä 
poikkeusten edellytykset ja edellytykset 
sen määrittämiseksi, milloin positiot 
objektiivisesti vähentävät hyödykettä 
koskevaan kaupalliseen toimintaan 
välittömästi liittyviä riskejä. Limiiteissä on 
otettava huomioon 1 kohdassa tarkoitetut 
edellytykset, tarve erottaa asianmukaisesti 
toisistaan hyödykkeet ja 
markkinaosapuolten luokat sekä 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
asettamat limiitit.
EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
...kuuta ...*.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
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(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
_____________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 12 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 134
Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Toteuttaessaan toimenpiteitä, jotka ovat 
rajoittavampia kuin 3 kohdan mukaisesti 
toteutetut toimenpiteet, toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava tästä 
EAMV:lle. Ilmoituksessa on annettava 
rajoittavampien toimenpiteiden perustelut. 
EAMV antaa 24 tunnin kuluessa 
lausunnon siitä, katsooko se toimenpiteen 
tarpeelliseksi kyseisessä 
poikkeuksellisessa tapauksessa. Lausunto 
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julkaistaan EAMV:n verkkosivustolla.
Jos toimivaltainen viranomainen toteuttaa 
EAMV:n lausunnon vastaisia 
toimenpiteitä, sen on viipymättä 
julkaistava verkkosivustollaan ilmoitus, 
jossa selitetään kaikilta osin sen syyt 
tähän.

Or. en

Tarkistus 135
Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [XXX].

EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta 
...*.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 12 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 136
Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 
15 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 137
Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 138
Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset, 
joilla täsmennetään toimenpiteet, joilla 
edellytetään kaikkien 1 kohdan 
a alakohdassa mainittujen ilmoitusten 
toimittamista EAMV:lle 
määräajankohtana viikoittain, jotta 
EAMV voi julkaista ne keskitetysti.
EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
...kuuta ...*.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan 
mukaisesti.
______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 12 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.
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Or. en

Tarkistus 139
Ehdotus direktiiviksi
63 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään […].

EAMV toimittaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ...*.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 12 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 140
Ehdotus direktiiviksi
63 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
[31 päivänä joulukuuta 2016].

EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta 
...*.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 141
Ehdotus direktiiviksi
64 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) on vakavalla ja järjestelmällisellä 
tavalla rikkonut tämän direktiivin 
säännöksiä.

(d) on vakavalla tai järjestelmällisellä 
tavalla rikkonut tämän direktiivin 
säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 142
Ehdotus direktiiviksi
65 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EAMV laatii ohjeita 1 kohdassa 
tarkoitetun ylimmän hallintoelimen 
jäsenten sopivuuden arvioinnista ottaen 
huomioon heidän eri asemansa ja 
tehtävänsä.

2. EAMV laatii viimeistään ... päivänä 
...kuuta ...* ohjeita 1 kohdassa tarkoitetun 
ylimmän hallintoelimen jäsenten 
sopivuuden arvioinnista ottaen huomioon 
heidän eri asemansa ja tehtävänsä sekä 
tarpeen välttää eturistiriitoja ylimmän 
hallintoelimen jäsenten ja hyväksytyn 
julkistamisjärjestelyn, konsolidoitujen 
kaupankäyntitietojen tarjoajan tai 
hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän 
käyttäjien välillä.
_________________

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

Or. en

Tarkistus 143
Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kotijäsenvaltion on edellytettävä, että 
hyväksytty julkistamisjärjestely pitää yllä 
ja käyttää tehokkaita hallintojärjestelyjä, 
joiden avulla se voi välttää eturistiriidat 

2. Kotijäsenvaltion on edellytettävä, että 
hyväksytty julkistamisjärjestely pitää yllä 
ja käyttää tehokkaita hallintojärjestelyjä, 
joiden avulla se voi välttää eturistiriidat 
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asiakkaidensa kanssa. asiakkaidensa kanssa. Erityisesti sellaisen 
hyväksytyn julkistamisjärjestelyn, joka on 
myös markkinoiden ylläpitäjä tai 
sijoituspalveluyritys, on käsiteltävä 
kaikkia kerättyjä tietoja syrjimättömästi ja 
pidettävä yllä ja käytettävä asianmukaisia 
järjestelyjä eri liiketoimintalohkojen 
erottamiseksi toisistaan.

Or. en

Tarkistus 144
Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään […].

EAMV toimittaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ...*.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 12 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 145
Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) kauppapaikka, jossa liiketoimi
toteutettiin, tai muussa tapauksessa koodi 
"OTC";

(g) kauppapaikka tai kauppojen sisäinen 
toteuttaja, jossa liiketoimi toteutettiin, tai 
muussa tapauksessa koodi "OTC";

Or. en
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Tarkistus 146
Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) kauppapaikka, jossa liiketoimi 
toteutettiin, tai muussa tapauksessa koodi 
"OTC";

(g) kauppapaikka tai kauppojen sisäinen
toteuttaja, jossa liiketoimi toteutettiin, tai 
muussa tapauksessa koodi "OTC";

Or. en

Tarkistus 147
Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään […] asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] 5 ja 19 artiklan 
mukaisesti julkistettavien tietojen osalta ja 
viimeistään […] asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] 9 ja 20 artiklan 
mukaisesti julkistettavien tietojen osalta.

EAMV toimittaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ...* 
asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] 5 ja 19 artiklan 
mukaisesti julkistettavien tietojen osalta ja 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ...** 
asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] 9 ja 20 artiklan 
mukaisesti julkistettavien tietojen osalta.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 12 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.
** Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 148
Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 149
Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 8 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 150
Ehdotus direktiiviksi
68 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kotijäsenvaltion on edellytettävä, että 
hyväksytty ilmoitusjärjestelmä pitää yllä ja 
käyttää tehokkaita hallintajärjestelyjä, 
joiden avulla se voi estää eturistiriidat 
asiakkaidensa kanssa.

2. Kotijäsenvaltion on edellytettävä, että 
hyväksytty ilmoitusjärjestelmä pitää yllä ja 
käyttää tehokkaita hallintajärjestelyjä, 
joiden avulla se voi estää eturistiriidat 
asiakkaidensa kanssa. Erityisesti sellaisen 
hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän, joka on 
myös markkinoiden ylläpitäjä tai 
sijoituspalveluyritys, on käsiteltävä 
kaikkia kerättyjä tietoja syrjimättömästi ja 
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pidettävä yllä ja käytettävä asianmukaisia 
järjestelyjä eri liiketoimintalohkojen 
erottamiseksi toisistaan.

Or. en

Tarkistus 151
Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa mainittujen 
toimivaltaisten viranomaisten on oltava 
julkisia viranomaisia. Tällä ei kuitenkaan 
rajoiteta mahdollisuutta siirtää tehtäviä 
muille elimille silloin, kun siitä on 
nimenomaisesti säädetty 23 artiklan
4 kohdassa.

Edellä 1 kohdassa mainittujen 
toimivaltaisten viranomaisten on oltava 
julkisia viranomaisia. Tällä ei kuitenkaan 
rajoiteta mahdollisuutta siirtää tehtäviä 
muille elimille silloin, kun siitä on 
nimenomaisesti säädetty 29 artiklan
4 kohdassa.

Or. en

Tarkistus 152
Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio nimeää useamman kuin 
yhden toimivaltaisen viranomaisen 
panemaan täytäntöön jonkin tämän 
direktiivin säännöksen, kunkin 
viranomaisen tehtävät on määriteltävä 
selvästi ja niiden on toimittava tiiviissä 
yhteistyössä.

Jos jäsenvaltio nimeää useamman kuin 
yhden toimivaltaisen viranomaisen 
panemaan täytäntöön jonkin tämän 
direktiivin tai asetuksen (EU) N:o .../... 
[rahoitusmarkkina-asetus] säännöksen, 
kunkin viranomaisen tehtävät on 
määriteltävä selvästi ja niiden on toimittava 
tiiviissä yhteistyössä.

Or. en

Tarkistus 153
Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on edellytettävä, että 
tällaista yhteistyötä harjoitetaan myös tässä 
direktiivissä tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten ja sen luotto- ja muiden 
rahoituslaitosten, eläkerahastojen, 
yhteissijoitusyritysten, vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien ja 
vakuutusyritysten valvonnasta vastaavien 
toimivaltaisten viranomaisten välillä.

Kunkin jäsenvaltion on edellytettävä, että 
tällaista yhteistyötä harjoitetaan myös tässä 
direktiivissä tai asetuksessa (EU) N:o .../... 
[rahoitusmarkkina-asetus] tarkoitettujen 
toimivaltaisten viranomaisten ja sen luotto-
ja muiden rahoituslaitosten, 
eläkerahastojen, yhteissijoitusyritysten, 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajien ja 
vakuutusyritysten valvonnasta vastaavien 
toimivaltaisten viranomaisten välillä.

Or. en

Tarkistus 154
Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) saada tutustua kaikkiin asiakirjoihin, 
joilla on merkitystä valvontatehtävien 
suorittamisen kannalta, niiden muodosta 
riippumatta ja saada jäljennös niistä;

(a) saada tutustua kaikkiin asiakirjoihin, 
16 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu 
kirjanpito mukaan luettuna, joilla on 
merkitystä valvontatehtävien suorittamisen 
kannalta, niiden muodosta riippumatta ja 
saada jäljennös niistä;

Or. en

Tarkistus 155
Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) vaatia sijoituspalveluyritysten 
hallussa olevia tallenteita puheluista ja 
tietoliikenteestä, jos voidaan perustellusti 
epäillä, että tällaisilla tarkastuksen 
kohteeseen liittyvillä tallenteilla voi olla 
merkitystä todistettaessa, että 
sijoituspalveluyritys on rikkonut tämän 

(d) vaatia sijoituspalveluyritysten 
hallussa olevia tallenteita puheluista ja 
tietoliikenteestä tai 16 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettua vastaavaa kirjanpitoa, jos 
voidaan perustellusti epäillä, että tällaisilla 
tarkastuksen kohteeseen liittyvillä 
tallenteilla voi olla merkitystä 
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direktiivin mukaisia velvoitteitaan; nämä 
tallenteet eivät kuitenkaan saa koskea sen 
viestinnän sisältöä, johon ne liittyvät;

todistettaessa, että sijoituspalveluyritys on 
rikkonut tämän direktiivin mukaisia 
velvoitteitaan; nämä tallenteet saavat 
kuitenkin koskea vain sen viestinnän 
sisältöä, johon ne liittyvät, kun tällaisten 
tallenteiden luovuttaminen on 
sopusoinnussa unionin tai kansallisen 
tietosuojalainsäädännön kanssa;

Or. en

Tarkistus 156
Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettu 
puhelin- ja tietoliikennetietoja koskeva 
pyyntö edellyttää kansallisten sääntöjen 
mukaisesti oikeusviranomaisen lupaa, 
tällaista lupaa on pyydettävä. Lupaa 
voidaan pyytää myös 
turvaamistoimenpiteenä.

3. Jos 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettu, 
16 artiklan 7 kohdassa tarkoitetussa 
muodossa olevia puhelin- ja 
tietoliikennetietoja koskeva pyyntö 
edellyttää kansallisten sääntöjen mukaisesti 
oikeusviranomaisen lupaa, tällaista lupaa 
on pyydettävä. Lupaa voidaan pyytää myös 
turvaamistoimenpiteenä.

Or. en

Tarkistus 157
Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen käyttöön 
on annettava kaikki valvontaan liittyvät 
korjaustoimenpiteet, jotka ovat tarpeen 
niiden tehtävien hoitamiseksi. Ne käyttävät 
tällaisia korjaustoimenpiteitä kansallisessa 
lainsäädännössä asetetuissa rajoissa:

1. Toimivaltaisen viranomaisen käyttöön 
on annettava kaikki valvontaan liittyvät 
korjaustoimenpiteet, jotka ovat tarpeen 
niiden tehtävien hoitamiseksi. Niillä on 
vähintään seuraavat valtuudet
kansallisessa lainsäädännössä asetetuissa 
rajoissa:

Or. en
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Tarkistus 158
Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) vaatiakseen korvauksen maksamista 
tai muiden korjaustoimenpiteiden 
toteuttamista, jotta voidaan korjata 
taloudelliset tappiot tai muut vahingot, 
joita sijoittajalle on aiheutunut tämän 
direktiivin tai asetuksen (EU) N:o .../... 
[rahoitusmarkkina-asetus] vastaisen 
käytännön tai menettelytavan 
seurauksena.

Or. en

Tarkistus 159
Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
EAMV:lle vuosittain yhdistetyt tiedot 
kaikista 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
toteutetuista hallinnollisista toimenpiteistä 
ja seuraamuksista.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
EAMV:lle vuosittain yhdistetyt tiedot 
kaikista 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
toteutetuista hallinnollisista toimenpiteistä 
ja seuraamuksista. EAMV julkaisee nämä 
tiedot vuosikertomuksessa.

Or. en

Tarkistus 160
Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia, 
jotka koskevat tässä artiklassa 



PR\895700FI.doc 95/141 PE485.882v01-00

FI

tarkoitettujen tietojen 
toimittamismenettelyjä ja muotoa.
EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
...kuuta ...*.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan 
mukaisesti.
______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 161
Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä artiklaa sovelletaan, jos 1. Tätä artiklaa sovelletaan ainakin, jos

Or. en

Tarkistus 162
Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) sijoituspalveluyritys toistuvasti jättää 
antamatta tietoja tai ilmoituksia asiakkaille 
ja noudattamatta soveltuvuuden tai 
asianmukaisuuden arviointiin sovellettavia 
velvoitteita 24 ja 25 artiklan kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten mukaisesti;

l) sijoituspalveluyritys jättää antamatta 
tietoja tai ilmoituksia asiakkaille ja 
noudattamatta soveltuvuuden tai 
asianmukaisuuden arviointiin sovellettavia 
velvoitteita 24 ja 25 artiklan kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 163
Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) sijoituspalveluyritys jättää toistuvasti
saavuttamatta parhaan mahdollisen 
tuloksen asiakkaiden toimeksiantojen 
toteuttamisen kannalta eikä ota käyttöön 
järjestelyjä 27 ja 28 artiklan kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten mukaisesti;

n) sijoituspalveluyritys jättää saavuttamatta 
parhaan mahdollisen tuloksen asiakkaiden 
toimeksiantojen toteuttamisen kannalta 
eikä ota käyttöön järjestelyjä 27 ja 
28 artiklan kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 164
Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta – r a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

r a) tietopalvelujen tarjoajan ylin 
hallintoelin ei hoida tehtäviään 
65 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 165
Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta – r b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

r b) hyväksytty julkistamisjärjestely, 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
tarjoaja tai hyväksytty ilmoitusjärjestelmä 
ei täytä toiminnan järjestämistä koskevia 
vaatimuksia 66, 67 tai 68 artiklan 
mukaisesti;

Or. en



PR\895700FI.doc 97/141 PE485.882v01-00

FI

Tarkistus 166
Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta – s alakohta

Komission teksti Tarkistus

s) säännelty markkina, markkinoiden 
ylläpitäjä tai sijoituspalveluyritys jättää 
toistuvasti julkistamatta tietoja asetuksen 
(EU) N:o …/… [rahoitusmarkkina-asetus] 
3, 5, 7 ja 9 artiklan mukaisesti;

s) säännelty markkina, markkinoiden 
ylläpitäjä tai sijoituspalveluyritys jättää 
julkistamatta tietoja asetuksen (EU) N:o 
…/… [rahoitusmarkkina-asetus] 3, 5, 7 ja 
9 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 167
Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta – t alakohta

Komission teksti Tarkistus

t) sijoituspalveluyritys jättää toistuvasti
julkistamatta tietoja asetuksen (EU) N:o 
…/… [rahoitusmarkkina-asetus] 13, 17, 19 
ja 20 artiklan mukaisesti;

t) sijoituspalveluyritys jättää julkistamatta 
tietoja asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] 13, 17, 19 ja 
20 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 168
Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta – u alakohta

Komission teksti Tarkistus

u) sijoituspalveluyritys jättää toistuvasti
ilmoittamatta liiketoimia toimivaltaisille 
viranomaisille asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] 23 artiklan 
mukaisesti;

u) sijoituspalveluyritys jättää ilmoittamatta 
liiketoimia toimivaltaisille viranomaisille 
asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] 23 artiklan 
mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 169
Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta – z alakohta

Komission teksti Tarkistus

z) sijoituspalveluyritys markkinoi, jakelee 
tai myy rahoitusvälineitä tai harjoittaa 
tietyntyyppistä rahoitustoimintaa tai 
käytäntöä asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] 32 artiklan
nojalla määrättyjen kieltojen tai rajoitusten 
vastaisesti.

z) sijoituspalveluyritys markkinoi, jakelee 
tai myy rahoitusvälineitä tai harjoittaa 
tietyntyyppistä rahoitustoimintaa tai 
käytäntöä asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] 31 tai 
32 artiklan nojalla määrättyjen kieltojen tai 
rajoitusten vastaisesti.

Or. en

Tarkistus 170
Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kun on kyse luonnollisesta henkilöstä, 
enintään 5 000 000 euron suuruiset 
hallinnolliset taloudelliset seuraamukset tai 
niissä jäsenvaltioissa, joissa euro ei ole 
virallinen valuutta, vastaava arvo 
kansallisena valuuttana tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä;

f) kun on kyse luonnollisesta henkilöstä, 
enintään 10 000 000 euron suuruiset 
hallinnolliset taloudelliset seuraamukset tai 
niissä jäsenvaltioissa, joissa euro ei ole 
virallinen valuutta, vastaava arvo 
kansallisena valuuttana tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä;

Or. en

Tarkistus 171
Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos rikkomuksesta saatu taloudellinen 
hyöty voidaan määrittää, jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että enimmäistaso on 
vähintään kyseisen hyödyn määrä 
kaksinkertaisena.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 172
Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat antaa 
toimivaltaisille viranomaisille valtuudet 
määrätä muuntyyppisiä seuraamuksia tai 
määrätä seuraamuksia, jotka ylittävät 
2 kohdan e, f ja g alakohdassa mainitut 
määrät edellyttäen, että ne ovat 
76 artiklan mukaisia.

Or. en

Tarkistus 173
Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on annettava 
toimivaltaisille viranomaisille valtuudet 
määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia seuraamuksia muista kuin 
1 kohdassa tarkoitetuista tämän 
direktiivin ja asetuksen (EU) N:o .../... 
[rahoitusmarkkina-asetus] säännösten 
rikkomisista.

Or. en

Tarkistus 174
Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EAMV antaa toimivaltaisille 2. EAMV antaa viimeistään ... päivänä 
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viranomaisille osoitettuja ohjeita 
hallinnollisten seuraamusten tai 
toimenpiteiden tyypistä ja hallinnollisten 
taloudellisten seuraamusten suuruudesta 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan 
mukaisesti.

...kuuta ...* toimivaltaisille viranomaisille 
osoitettuja ohjeita hallinnollisten 
seuraamusten tai toimenpiteiden tyypistä ja 
hallinnollisten taloudellisten seuraamusten 
suuruudesta asetuksen (EU) N:o 1095/2010 
16 artiklan mukaisesti.

__________________

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

Or. en

Tarkistus 175
Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän artiklan soveltaminen ei 
rajoita toimivaltaisten viranomaisten 
mahdollisuuksia määrätä 
rikosoikeudellisia seuraamuksia, kun 
niillä on siihen valtuudet kansallisen 
lainsäädännön nojalla. Mahdollisesti 
määrätty rikosoikeudellinen seuraamus 
on otettava huomioon sen lisäksi 
sovellettavan hallinnollisen 
seuraamuksen tyyppiä ja suuruutta 
määritettäessä.

Or. en

Tarkistus 176
Ehdotus direktiiviksi
78 artikla

Komission teksti Tarkistus

78 artikla Poistetaan.
Seuraamuksiin liittyvien tietojen 
toimittaminen EAMV:lle
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1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
EAMV:lle vuosittain yhdistetyt tiedot 
kaikista 73 artiklan mukaisesti 
määrätyistä hallinnollisista toimenpiteistä 
tai hallinnollisista seuraamuksista. 
EAMV julkaisee nämä tiedot 
vuosikertomuksessa.
2. Jos toimivaltainen viranomainen on 
julkistanut hallinnollisen toimenpiteen tai 
seuraamuksen, sen on ilmoitettava tästä 
samanaikaisesti EAMV:lle. Jos julkistettu 
hallinnollinen toimenpide tai 
hallinnollinen seuraamus koskee 
sijoituspalveluyritystä, EAMV lisää 
maininnan julkistetusta seuraamuksesta 
5 artiklan 3 kohdalla perustettuun 
sijoituspalveluyritysten rekisteriin.
3. EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia, 
jotka koskevat tässä artiklassa 
tarkoitettujen tietojen 
toimittamismenettelyjä ja muotoa.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan 
mukaisesti.
EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [XX].

Or. en

Tarkistus 177
Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset, kaikki 
henkilöt, jotka työskentelevät tai ovat 
työskennelleet toimivaltaisten 
viranomaisten tai sellaisten elinten 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset, kaikki 
henkilöt, jotka työskentelevät tai ovat 
työskennelleet toimivaltaisten 
viranomaisten tai sellaisten elinten 
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palveluksessa, joille on siirretty tehtäviä 
69 artiklan 2 kohdan nojalla, myös 
toimivaltaisten viranomaisten määräämät 
tilintarkastajat ja asiantuntijat, ovat 
salassapitovelvollisia. Ne eivät saa 
paljastaa näissä tehtävissä mahdollisesti 
saamiaan luottamuksellisia tietoja ei saa 
ilmaista muutoin kuin tiivistetysti tai 
kootusti niin, ettei siitä voida tunnistaa 
yksittäisiä sijoituspalveluyrityksiä, 
markkinoiden ylläpitäjiä, säänneltyjä 
markkinoita tai muuta henkilöä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
kansallisen rikoslainsäädännön 
vaatimusten tai tämän direktiivin muiden 
säännöksien soveltamista.

palveluksessa, joille on siirretty tehtäviä 
69 artiklan 2 kohdan nojalla, myös 
toimivaltaisten viranomaisten määräämät 
tilintarkastajat ja asiantuntijat, ovat
salassapitovelvollisia. Ne eivät saa 
paljastaa näissä tehtävissä mahdollisesti 
saamiaan luottamuksellisia tietoja ei saa 
ilmaista muutoin kuin tiivistetysti tai 
kootusti niin, ettei siitä voida tunnistaa 
yksittäisiä sijoituspalveluyrityksiä, 
markkinoiden ylläpitäjiä, säänneltyjä 
markkinoita tai muuta henkilöä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
kansallisen rikoslainsäädännön 
vaatimusten tai tämän direktiivin tai 
asetuksen (EU) N:o .../... 
[rahoitusmarkkina-asetus] muiden 
säännöksien soveltamista.

Or. en

Tarkistus 178
Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän direktiivin nojalla 
luottamuksellisia tietoja saavilla 
toimivaltaisilla viranomaisilla, elimillä 
sekä muilla luonnollisilla tai 
oikeushenkilöillä kuin toimivaltaisilla 
viranomaisilla on oikeus käyttää saamiaan 
tietoja ainoastaan velvollisuuksiensa 
hoitamiseen, kun kyseessä ovat 
toimivaltaiset viranomaiset, ja tässä 
direktiivissä tarkoitettujen tehtäviensä 
hoitamiseen tai, kun kyseessä ovat muut 
viranomaiset, elimet taikka luonnolliset tai 
oikeushenkilöt, sitä tarkoitusta varten, 
johon kyseisiä tietoja niille toimitettiin 
ja/tai kyseisten tehtävien hoitoon 
nimenomaan liittyvän hallinnollisen tai 
oikeudellisen menettelyn yhteydessä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
kansallisen rikoslainsäädännön 

3. Tämän direktiivin tai asetuksen (EU) 
N:o .../... [rahoitusmarkkina-asetus]
nojalla luottamuksellisia tietoja saavilla 
toimivaltaisilla viranomaisilla, elimillä 
sekä muilla luonnollisilla tai 
oikeushenkilöillä kuin toimivaltaisilla 
viranomaisilla on oikeus käyttää saamiaan 
tietoja ainoastaan velvollisuuksiensa 
hoitamiseen, kun kyseessä ovat 
toimivaltaiset viranomaiset, ja tässä 
direktiivissä tai asetuksessa (EU) N:o .../...
[rahoitusmarkkina-asetus] tarkoitettujen 
tehtäviensä hoitamiseen tai, kun kyseessä 
ovat muut viranomaiset, elimet taikka 
luonnolliset tai oikeushenkilöt, sitä 
tarkoitusta varten, johon kyseisiä tietoja 
niille toimitettiin ja/tai kyseisten tehtävien 
hoitoon nimenomaan liittyvän 
hallinnollisen tai oikeudellisen menettelyn 
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vaatimusten soveltamista. Tiedot antavan 
toimivaltaisen viranomaisen tai muun 
viranomaisen, elimen tai henkilön 
suostumuksella tiedot vastaanottava 
viranomainen saa kuitenkin käyttää niitä 
muihinkin tarkoituksiin.

yhteydessä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 
kansallisen rikoslainsäädännön 
vaatimusten soveltamista. Tiedot antavan 
toimivaltaisen viranomaisen tai muun 
viranomaisen, elimen tai henkilön 
suostumuksella tiedot vastaanottava 
viranomainen saa kuitenkin käyttää niitä 
muihinkin tarkoituksiin.

Or. en

Tarkistus 179
Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän direktiivin nojalla saatuja, 
vaihdettuja tai toimitettuja 
luottamuksellisia tietoja koskee tässä 
artiklassa säädetty salassapitovelvollisuus. 
Tämä artikla ei kuitenkaan estä 
toimivaltaisia viranomaisia vaihtamasta tai 
toimittamasta tämän direktiivin ja muiden 
sijoituspalveluyrityksiin, luottolaitoksiin, 
eläkerahastoihin, yhteissijoitusyrityksiin, 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajiin, 
vakuutusyrityksiin, säänneltyihin 
markkinoihin tai markkinoiden ylläpitäjiin 
sovellettavien direktiivien mukaisia tai 
muuten tiedot välittäneen toimivaltaisen 
viranomaisen tai muun viranomaisen tai 
elimen tai luonnollisen tai oikeushenkilön 
suostumuksella annettuja luottamuksellisia 
tietoja.

4. Tämän direktiivin tai asetuksen (EU) 
N:o .../... [rahoitusmarkkina-asetus]
nojalla saatuja, vaihdettuja tai toimitettuja 
luottamuksellisia tietoja koskee tässä 
artiklassa säädetty salassapitovelvollisuus. 
Tämä artikla ei kuitenkaan estä 
toimivaltaisia viranomaisia vaihtamasta tai 
toimittamasta tämän direktiivin tai 
asetuksen (EU) N:o .../... 
[rahoitusmarkkina-asetus] ja muiden 
sijoituspalveluyrityksiin, luottolaitoksiin, 
eläkerahastoihin, yhteissijoitusyrityksiin, 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajiin, 
vakuutusyrityksiin, säänneltyihin 
markkinoihin tai markkinoiden ylläpitäjiin 
sovellettavien direktiivien tai asetusten
mukaisia tai muuten tiedot välittäneen 
toimivaltaisen viranomaisen tai muun 
viranomaisen tai elimen tai luonnollisen tai 
oikeushenkilön suostumuksella annettuja 
luottamuksellisia tietoja.

Or. en
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Tarkistus 180
Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on toimittava yhteistyössä 
keskenään, kun se on niiden tämän 
direktiivin mukaisten tehtävien 
suorittamiseksi tarpeen, käyttäen siihen 
kaikkia joko tässä direktiivissä tai 
kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä 
valtuuksiaan.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on toimittava yhteistyössä 
keskenään, kun se on niiden tämän 
direktiivin tai asetuksen (EU) N:o .../... 
[rahoitusmarkkina-asetus] mukaisten 
tehtävien suorittamiseksi tarpeen, käyttäen 
siihen kaikkia joko tässä direktiivissä tai 
asetuksessa (EU) N:o .../... 
[rahoitusmarkkina-asetus] tai 
kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä 
valtuuksiaan.

Or. en

Tarkistus 181
Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyön ja erityisesti tietojen vaihdon 
helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi 
jäsenvaltioiden on nimettävä yksi ainoa 
toimivaltainen viranomainen tässä 
direktiivissä tarkoitetuksi 
yhteysviranomaiseksi. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle, EAMV:lle ja 
muille jäsenvaltiolle niiden viranomaisten 
nimet, jotka on nimetty vastaanottamaan 
tietojenvaihto- tai yhteistyöpyyntöjä tämän 
kohdan nojalla. EAMV julkistaa näistä 
viranomaisista laaditun luettelon 
verkkosivuillaan ja pitää sen ajan tasalla.

Yhteistyön ja erityisesti tietojen vaihdon 
helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi 
jäsenvaltioiden on nimettävä yksi ainoa 
toimivaltainen viranomainen tässä 
direktiivissä ja asetuksessa (EU) N:o .../... 
[rahoitusmarkkina-asetus] tarkoitetuksi 
yhteysviranomaiseksi. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle, EAMV:lle ja 
muille jäsenvaltiolle niiden viranomaisten 
nimet, jotka on nimetty vastaanottamaan 
tietojenvaihto- tai yhteistyöpyyntöjä tämän 
kohdan nojalla. EAMV julkistaa näistä 
viranomaisista laaditun luettelon 
verkkosivuillaan ja pitää sen ajan tasalla.

Or. en
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Tarkistus 182
Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos toimivaltaisella viranomaisella on 
perusteltu syy epäillä, että sen valvonnan 
piiriin kuulumattomat yksiköt harjoittavat 
tai ovat harjoittaneet tämän direktiivin 
säännösten vastaista toimintaa toisen 
jäsenvaltion alueella, tämän toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava tästä toisen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
ja EAMV:lle mahdollisimman 
seikkaperäisesti. Ilmoituksen 
vastaanottaneen toimivaltaisen 
viranomaisen on toteutettava aiheelliset 
toimenpiteet. Sen on ilmoitettava asiasta 
ilmoittaneelle toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja EAMV:lle asian ratkaisu 
ja mahdollisuuksien mukaan merkittävät 
välitoimet. Tämä kohta ei rajoita 
ilmoituksen tehneen toimivaltaisen 
viranomaisen toimivaltaa.

4. Jos toimivaltaisella viranomaisella on 
perusteltu syy epäillä, että sen valvonnan 
piiriin kuulumattomat yksiköt harjoittavat 
tai ovat harjoittaneet tämän direktiivin tai 
asetuksen (EU) N:o .../... 
[rahoitusmarkkina-asetus] säännösten 
vastaista toimintaa toisen jäsenvaltion
alueella, tämän toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava tästä toisen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
ja EAMV:lle mahdollisimman 
seikkaperäisesti. Ilmoituksen 
vastaanottaneen toimivaltaisen 
viranomaisen on toteutettava aiheelliset 
toimenpiteet. Sen on ilmoitettava asiasta 
ilmoittaneelle toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja EAMV:lle asian ratkaisu 
ja mahdollisuuksien mukaan merkittävät 
välitoimet. Tämä kohta ei rajoita 
ilmoituksen tehneen toimivaltaisen 
viranomaisen toimivaltaa.

Or. en

Tarkistus 183
Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. EAMV laatii teknisten täytäntöönpano-
standardien luonnoksia vakiomuotoisten 
lomakkeiden, mallien ja menettelyjen 
luomiseksi 2 kohdassa tarkoitettuja 
yhteistyöjärjestelyjä varten.

8. EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja 
menettelyjen luomiseksi 2 kohdassa 
tarkoitettuja yhteistyöjärjestelyjä varten.

Or. en
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Tarkistus 184
Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
[31 päivänä joulukuuta 2016].

EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta 
...*.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 185
Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten yhteistyö 
valvontatoimissa, paikalla tehtävissä 
tarkastuksissa tai tutkimuksissa

Or. en

Tarkistus 186
Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään [31 päivänä joulukuuta 2016].

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ...*.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.
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Or. en

Tarkistus 187
Ehdotus direktiiviksi
84 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
[31 päivänä joulukuuta 2016].

EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta 
...*.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 188
Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten, jotka on 83 artiklan 
1 kohdan mukaisesti nimetty tässä 
direktiivissä tarkoitetuiksi 
yhteysviranomaisiksi, on toimitettava 
toisilleen välittömästi tiedot, jotka ovat 
tarpeen 69 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
nimetyille toimivaltaisille viranomaisille 
osoitettujen tehtävien hoitamiseksi tämän 
direktiivin nojalla annettujen säännösten 
mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten, jotka on 83 artiklan 
1 kohdan mukaisesti nimetty tässä 
direktiivissä tai asetuksessa (EU) N:o .../... 
[rahoitusmarkkina-asetus] tarkoitetuiksi 
yhteysviranomaisiksi, on toimitettava 
toisilleen välittömästi tiedot, jotka ovat 
tarpeen 69 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
nimetyille toimivaltaisille viranomaisille 
osoitettujen tehtävien hoitamiseksi tämän 
direktiivin tai asetuksen (EU) N:o .../... 
[rahoitusmarkkina-asetus] nojalla 
annettujen säännösten mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 189
Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset viranomaiset, jotka 
vaihtavat tietoja toisten toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa tämän direktiivin 
mukaisesti, voivat ilmoittaa tietojen 
välityshetkellä, että kyseisiä tietoja ei saa 
ilmaista ilman niiden nimenomaista 
suostumusta, jolloin kyseisiä tietoja saa 
vaihtaa ainoastaan niitä tarkoituksia varten 
kuin mihin mainitut viranomaiset ovat 
antaneet suostumuksensa.

Toimivaltaiset viranomaiset, jotka 
vaihtavat tietoja toisten toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa tämän direktiivin tai 
asetuksen (EU) N:o .../... 
[rahoitusmarkkina-asetus] mukaisesti, 
voivat ilmoittaa tietojen välityshetkellä, 
että kyseisiä tietoja ei saa ilmaista ilman 
niiden nimenomaista suostumusta, jolloin 
kyseisiä tietoja saa vaihtaa ainoastaan niitä 
tarkoituksia varten, joihin mainitut 
viranomaiset ovat antaneet 
suostumuksensa.

Or. en

Tarkistus 190
Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
[31 päivänä joulukuuta 2016].

EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta 
...*.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 191
Ehdotus direktiiviksi
85 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Tämä artikla sekä 81 ja 92 artikla eivät 
estä toimivaltaista viranomaista 
toimittamasta 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle, 
keskuspankeille, Euroopan 
keskuspankkijärjestelmälle ja Euroopan 
keskuspankille, kun nämä toimivat 
rahapoliittisina viranomaisina, sekä 
tarvittaessa muille maksujärjestelmien 
valvonnasta vastuussa oleville 
viranomaisille niiden tehtävien 
suorittamista varten tarkoitettuja 
luottamuksellisia tietoja; näitä viranomaisia 
tai elimiä ei myöskään saa estää 
toimittamasta toimivaltaisille 
viranomaisille tietoja, joita ne saattavat 
tarvita tässä direktiivissä säädettyjen 
tehtäviensä suorittamiseksi.

5. Tämä artikla sekä 81 ja 92 artikla eivät 
estä toimivaltaista viranomaista 
toimittamasta 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle, 
keskuspankeille, Euroopan 
keskuspankkijärjestelmälle ja Euroopan 
keskuspankille, kun nämä toimivat 
rahapoliittisina viranomaisina, sekä 
tarvittaessa muille maksujärjestelmien 
valvonnasta vastuussa oleville 
viranomaisille niiden tehtävien 
suorittamista varten tarkoitettuja 
luottamuksellisia tietoja; näitä viranomaisia 
tai elimiä ei myöskään saa estää 
toimittamasta toimivaltaisille 
viranomaisille tietoja, joita ne saattavat 
tarvita tässä direktiivissä tai asetuksessa 
(EU) N:o .../... [rahoitusmarkkina-asetus]
säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi.

Or. en

Tarkistus 192
Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a) 83 artiklan mukaista yhteistyötä 
koskeva pyyntö;

Or. en

Tarkistus 193
Ehdotus direktiiviksi
87 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-a) tällainen tutkimus, paikalla tehtävä 
tarkastus, valvontatoimi tai tietojenvaihto 
voi vaikuttaa haitallisesti pyynnön 
saaneen jäsenvaltion suvereniteettiin, 
turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen;

Or. en

Tarkistus 194
Ehdotus direktiiviksi
88 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
[31 päivänä joulukuuta 2016].

EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta 
...*.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 195
Ehdotus direktiiviksi
91 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava viipymättä EAMV:lle kaikki 
tiedot, jotka tämä tarvitsee tämän 
direktiivin mukaisten tehtäviensä 
suorittamiseksi ja asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 35 artiklan mukaisesti.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava viipymättä EAMV:lle kaikki 
tiedot, jotka tämä tarvitsee tämän 
direktiivin tai asetuksen (EU) N:o .../... 
[rahoitusmarkkina-asetus] mukaisten 
tehtäviensä suorittamiseksi ja asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 196
Ehdotus direktiiviksi
91 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

91 a artikla
Tietosuoja

Toimivaltaisten viranomaisten on 
sovellettava direktiivin 95/46/EY 
säännöksiä ja kyseisen direktiivin 
kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä 
henkilötietojen käsittelyyn, jota 
jäsenvaltiot suorittavat tämän direktiivin 
ja asetuksen (EU) N:o .../... 
[rahoitusmarkkina-asetus] puitteissa. 
EAMV soveltaa asetuksen (EY) N:o 
45/2001 säännöksiä henkilötietojen 
käsittelyyn, jota se suorittaa tämän 
direktiivin ja asetuksen (EU) N:o .../... 
[rahoitusmarkkina-asetus] puitteissa.

Or. en

Tarkistus 197
Ehdotus direktiiviksi
93 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 2 artiklan 
3 kohtaa, 4 artiklan 1 ja 2 kohtaa, 
13 artiklan 1 kohtaa, 16 artiklan 12 kohtaa, 
17 artiklan 6 kohtaa, 23 artiklan 3 kohtaa, 
24 artiklan 8 kohtaa, 25 artiklan 6 kohtaa, 
27 artiklan 7 kohtaa, 28 artiklan 3 kohtaa, 
30 artiklan 5 kohtaa, 32 artiklan 3 kohtaa, 
35 artiklan 8 kohtaa, 44 artiklan 4 kohtaa, 
51 artiklan 7 kohtaa, 52 artiklan 6 kohtaa, 
53 artiklan 4 kohtaa, 59 artiklan 3 kohtaa, 
60 artiklan 5 kohtaa, 66 artiklan 6 ja 

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 2 artiklan 
3 kohtaa, 4 artiklan 3 kohtaa, 13 artiklan 
1 kohtaa, 16 artiklan 12 kohtaa, 17 artiklan 
6 kohtaa, 23 artiklan 3 kohtaa, 24 artiklan 
8 kohtaa, 25 artiklan 6 kohtaa, 27 artiklan 
7 kohtaa, 28 artiklan 3 kohtaa, 30 artiklan 
5 kohtaa, 32 artiklan 3 kohtaa, 35 artiklan 
8 kohtaa, 44 artiklan 4 kohtaa, 51 artiklan 
7 kohtaa, 52 artiklan 6 kohtaa, 53 artiklan 
4 kohtaa, 60 artiklan 5 kohtaa, 66 artiklan 
6 ja 7 kohtaa, 67 artiklan 3, 7 ja 8 kohtaa, 
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7 kohtaa, 67 artiklan 3, 7 ja 8 kohtaa, 
68 artiklan 5 kohtaa, 83 artiklan 7 kohtaa ja 
99 artiklan 2 kohtaa.

68 artiklan 5 kohtaa ja 83 artiklan 7 kohtaa.

Or. en

Tarkistus 198
Ehdotus direktiiviksi
94 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 93 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä, tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevien 2 artiklan 3 kohdan, 
4 artiklan 3 kohdan, 13 artiklan 
1 kohdan, 16 artiklan 12 kohdan, 
17 artiklan 6 kohdan, 23 artiklan 
3 kohdan, 24 artiklan 8 kohdan, 
25 artiklan 6 kohdan, 27 artiklan 
7 kohdan, 28 artiklan 3 kohdan, 
30 artiklan 5 kohdan, 32 artiklan 
3 kohdan, 35 artiklan 8 kohdan, 
44 artiklan 4 kohdan, 51 artiklan 
7 kohdan, 52 artiklan 6 kohdan, 
53 artiklan 4 kohdan, 60 artiklan 
5 kohdan, 66 artiklan 6 ja 7 kohdan, 
67 artiklan 3, 7 ja 8 kohdan, 68 artiklan 
5 kohdan ja 83 artiklan 7 kohdan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä, 
tai jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kolmella
kuukaudella.

Or. en
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Tarkistus 199
Ehdotus direktiiviksi
95 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa 41 ja 60 artiklan 
mukaisten täytäntöönpanosäädöksien 
antamisessa komission päätöksellä 
2001/528/EY perustettu Euroopan 
arvopaperikomitea. Tämä komitea on 
asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu 
komitea.

1. Komissiota avustaa komission 
päätöksellä 2001/528/EY perustettu 
Euroopan arvopaperikomitea. Tämä 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
tarkoitettu komitea.

Or. en

Tarkistus 200
Ehdotus direktiiviksi
95 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun asetuksen 
8 artiklan säännökset.

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 201
Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa [2 vuotta sen jälkeen, 
kun rahoitusmarkkinadirektiiviä on alettu 
soveltaa 97 artiklan mukaisesti] EAMV:tä 
kuultuaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen

1. Komissio antaa ennen ... päivää ...kuuta 
...* EAMV:tä kuultuaan Euroopan
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 42 kuukautta tämän 
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direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 202
Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien toiminnasta 
ottaen huomioon toimivaltaisten 
viranomaisten valvonnasta saamat 
kokemukset, EU:n toimiluvan saaneiden 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
lukumäärän ja niiden markkinaosuuden;

(a) organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien toiminnasta 
ottaen huomioon toimivaltaisten 
viranomaisten valvonnasta saamat 
kokemukset, EU:n toimiluvan saaneiden 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
lukumäärän ja niiden markkinaosuuden 
sekä selvittäen erityisesti, tarvitaanko 
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
määritelmään mukautuksia ja onko 
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
luokan kattama välineiden valikoima 
edelleen asianmukainen;

Or. en

Tarkistus 203
Ehdotus direktiiviksi
96 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

96 a artikla
EAMV:n henkilöstö ja resurssit

EAMV arvioi viimeistään ... päivänä 
...kuuta ...* tämän direktiivin ja asetuksen 
(EU) N:o .../... [rahoitusmarkkina-asetus] 
mukaisten valtuuksiensa ja tehtäviensä 
vastaanottamisesta aiheutuvat henkilöstö-
ja resurssitarpeensa ja toimittaa 
kertomuksen Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.
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______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 204
Ehdotus direktiiviksi
97 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 
tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset viimeistään […]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 
1–5, 7, 9, 10, 13–25, 27–32, 34–37, 39, 
41–46, 48, 51–54, 59–69 a, 71–77, 79, 80, 
83, 84, 85, 87–90 ja 92–99 artiklan sekä 
liitteiden I ja II [luettelo kaikista 
artikloista, joissa on sisällöllisiä 
muutoksia direktiiviin 2004/39/EY 
verrattuna] noudattamisen edellyttämät 
lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ...*. Niiden 
on viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 205
Ehdotus direktiiviksi
97 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä 
säännöksiä [… päivästä …kuuta] lukuun 
ottamatta säännöksiä, joilla 67 artiklan 

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä 
säännöksiä … päivästä …kuuta ...* lukuun 
ottamatta säännöksiä, joilla 67 artiklan 
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2 kohta saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja joita sovelletaan [2 vuotta 
direktiivin muiden säännösten 
soveltamisen aloittamispäivän jälkeen].

2 kohta saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja joita sovelletaan … 
päivästä …kuuta ...**.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 30 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.
** Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 42 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 206
Ehdotus direktiiviksi
98 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kumotaan direktiivi 2004/39/EY ja sen 
muutokset [… päivästä …kuuta]. 
Viittaukset direktiiveihin 2004/39/EY tai 
93/22/ETY katsotaan viittauksiksi tähän 
direktiiviin. Viittaukset direktiivien 
2004/39/EY ja 93/22/ETY artikloihin tai 
niissä annettuihin määritelmiin katsotaan 
viittauksiksi tämän direktiivin artikloihin 
tai niissä annettuihin vastaaviin 
määritelmiin.

Kumotaan direktiivi 2004/39/EY, 
sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä 
II a olevassa A osassa tarkoitetuilla 
säädöksillä, ... päivästä ...kuuta ...*, 
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 
jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa
tämän direktiivin liitteessä II a olevassa 
B osassa olevia määräaikoja, joiden 
kuluessa niiden on saatettava direktiivi 
2004/39/EY osaksi kansallista 
lainsäädäntöä. Viittauksia direktiiveihin 
2004/39/EY tai 93/22/ETY pidetään 
viittauksina tähän direktiiviin tai 
asetukseen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] liitteessä II b 
olevissa A ja B osassa olevien 
vastaavuustaulukkojen mukaisesti. 
Viittauksia direktiivien 2004/39/EY ja 
93/22/ETY artikloihin tai niissä annettuihin 
määritelmiin pidetään viittauksina tämän 
direktiivin artikloihin tai niissä annettuihin 
vastaaviin määritelmiin.

______________



PR\895700FI.doc 117/141 PE485.882v01-00

FI

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 30 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 207
Ehdotus direktiiviksi
99 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toiminnassa olevat kolmansien maiden 
yritykset voivat edelleen tarjota palveluja 
ja harjoittaa toimintaa jäsenvaltioissa 
kansallisten järjestelmien mukaisesti 
[4 vuoden ajan tämän direktiivin 
voimaantulosta].

1. Kolmansien maiden rahoituslaitokset
voivat tarjota palveluja ja harjoittaa 
toimintaa sivuliikkeen kautta
jäsenvaltioissa kansallisten järjestelmien 
mukaisesti yhden vuoden ajan siitä, kun
komissio on tehnyt asianomaista kolmatta 
maata koskevan päätöksen 41 artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 208
Ehdotus direktiiviksi
99 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla voidaan pidentää 
1 kohdan soveltamisajanjaksoa ottaen 
huomioon komission 41 artiklan 
3 kohdan mukaisesti jo tekemät 
vastaavuuspäätökset ja kolmansien 
maiden sääntely- ja valvontakehyksen 
ennakoitu kehitys.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 209
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – C osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4) Optiot, futuurit, swapit, korkotermiinit 
ja muut johdannaissopimukset, joiden 
kohde-etuutena on arvopaperi, valuutta, 
korko tai tuotto, päästöoikeudet taikka 
toinen johdannaissopimus, rahoitusindeksi 
tai rahoitusmittari ja jotka voidaan toteuttaa 
kohde-etuus luovuttaen tai nettoarvon 
tilityksellä

4) Optiot, futuurit, swapit, korkotermiinit 
ja muut johdannaissopimukset, joiden 
kohde-etuutena on arvopaperi, valuutta, 
korko tai tuotto, taikka toinen 
johdannaissopimus, rahoitusindeksi tai 
rahoitusmittari ja jotka voidaan toteuttaa 
kohde-etuus luovuttaen tai nettoarvon 
tilityksellä

Or. en

Tarkistus 210
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – C osa – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10) Optiot, futuurit, swapit, korkotermiinit 
ja muut johdannaissopimukset, joihin 
liittyvät ilmastonvaihtelut, kuljetusmaksut 
tai inflaatioasteet tai muut viralliset 
taloustilastot ja jotka on toteutettava 
nettoarvon tilityksellä tai jotka voidaan 
toteuttaa nettoarvon tilityksellä jonkin 
osapuolen niin halutessa (muutoin kuin 
maksun laiminlyönnin yhteydessä tai 
sopimuksen päättyessä muusta syystä), 
sekä muut johdannaissopimukset, jotka 
liittyvät omaisuuteen, oikeuksiin, 
joukkovelkakirjoihin, indekseihin ja 
toimiin, joita ei ole mainittu tässä C osassa 
ja jotka ovat luonteeltaan muiden 
johdannaisrahoitusvälineiden kaltaisia, kun 
otetaan muun muassa huomioon, 
käydäänkö niillä kauppaa säännellyillä 
markkinoilla, organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä vai 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, selvitetäänkö 
ne tunnustettujen selvityslaitosten kautta ja 

10) Optiot, futuurit, swapit, korkotermiinit 
ja muut johdannaissopimukset, joihin 
liittyvät ilmastonvaihtelut, kuljetusmaksut, 
päästöoikeudet tai inflaatioasteet tai muut 
viralliset taloustilastot ja jotka on 
toteutettava nettoarvon tilityksellä tai jotka 
voidaan toteuttaa nettoarvon tilityksellä 
jonkin osapuolen niin halutessa (muutoin 
kuin maksun laiminlyönnin yhteydessä tai 
sopimuksen päättyessä muusta syystä), 
sekä muut johdannaissopimukset, jotka 
liittyvät omaisuuteen, oikeuksiin, 
joukkovelkakirjoihin, indekseihin ja 
toimiin, joita ei ole mainittu tässä C osassa 
ja jotka ovat luonteeltaan muiden 
johdannaisrahoitusvälineiden kaltaisia, kun 
otetaan muun muassa huomioon, 
käydäänkö niillä kauppaa säännellyillä 
markkinoilla, organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä vai 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, selvitetäänkö 
ne tunnustettujen selvityslaitosten kautta ja 
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ovatko ne säännöllisesti vakuuksien 
muutospyynnön kohteina.

ovatko ne säännöllisesti vakuuksien 
muutospyynnön kohteina.

Or. en

Tarkistus 211
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – C osa – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a) 7 ja 10 kohtaan liittyvät 
lisäedellytykset
1. Edellä olevaa 7 kohtaa sovellettaessa 
sopimusta, joka ei ole tämän artiklan 
2 kohdan mukainen spot-sopimus ja joka 
ei kuulu 4 kohdan soveltamisalaan, on 
pidettävä muiden 
johdannaisrahoitusvälineiden kaltaisena 
ja sellaisena, ettei sitä ole tarkoitettu 
kaupallisiin tarkoituksiin, jos se täyttää 
seuraavat edellytykset:
(a) se täyttää jonkin seuraavista 
kriteereistä:
i) sopimuksella käydään kauppaa 
kolmannessa maassa sijaitsevassa 
kaupankäyntijärjestelmässä, jonka 
toiminta on samankaltaista kuin 
säännellyn markkinan, monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai 
organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
toiminta;
ii) sopimuksessa mainitaan 
nimenomaisesti, että sillä käydään 
kauppaa säännellyllä markkinalla, 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
vastaavassa kolmannen maan 
kaupankäyntijärjestelmässä, tai että 
siihen sovelletaan säännellyn markkinan, 
monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän, organisoidun 
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kaupankäyntijärjestelmän tai vastaavan 
kolmannen maan 
kaupankäyntijärjestelmän sääntöjä;
iii) sopimuksessa mainitaan, että se 
nimenomaisesti vastaa sopimusta, jolla 
käydään kauppaa säännellyllä 
markkinalla, monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
vastaavassa kolmannen maan 
kaupankäyntijärjestelmässä;
(b) sopimuksen selvittää selvitysyhteisö tai 
muu yhteisö, jolla on samat toiminnot 
kuin keskusvastapuolella, tai 
sopimukseen liittyy järjestelyjä, jotka 
koskevat vakuusvajeen kattamiseksi 
tarvittavaa maksua;
(c) sopimus on vakioitu siten, että 
erityisesti hinta, kaupankäyntierä, 
toimituspäivä tai muut sopimusehdot on 
määritelty pääasiassa viittauksilla 
säännöllisesti julkaistaviin hintoihin, 
vakioeriin tai vakiotoimituspäiviin.
2. Spot-sopimuksella tarkoitetaan 
1 kohtaa sovellettaessa hyödykkeen, 
omaisuuserän tai oikeuden myynnistä 
tehtyä sopimusta, jonka ehtojen mukaan 
toimitus tapahtuu ajassa, joka on pidempi 
seuraavista vaihtoehdoista:
(a) kaksi kaupankäyntipäivää;
(b) aika, jota pidetään yleisesti 
normaalina toimitusaikana kyseisen 
hyödykkeen, omaisuuserän tai oikeuden 
markkinalla.
Riippumatta sopimuksen nimenomaisista 
ehdoista sopimus ei kuitenkaan ole spot-
sopimus, jos sopimuspuolet ovat 
yksimielisiä siitä, että kohde-etuuden 
toimittamista lykätään eikä sitä toteuteta 
ensimmäisessä alakohdassa mainitussa 
määräajassa.
3. Edellä olevaa 10 kohtaa sovellettaessa 
johdannaissopimusta, jonka kohde-etuus 
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on tässä kohdassa mainittu kohde-etuus, 
on pidettävä muiden 
johdannaisrahoitusvälineiden kaltaisena, 
jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
(a) sopimus toteutetaan tai voidaan 
toteuttaa nettoarvon tilityksellä yhden tai 
useamman osapuolen niin halutessa 
muutoin kuin maksun laiminlyönnin 
vuoksi tai kun sopimus puretaan muusta 
syystä;
(b) sopimuksella käydään kauppaa 
säännellyllä markkinalla, 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä;
(c) edellä 1 kohdassa säädetyt edellytykset 
täyttyvät kyseisen sopimuksen osalta.
4. Sopimuksen on katsottava olevan 
tarkoitettu kaupallisiin tarkoituksiin 
7 kohtaa sovellettaessa, eikä sitä ole 
pidettävä muiden
johdannaisrahoitusvälineiden kaltaisena 
7 ja 10 kohtaa sovellettaessa, jos toinen 
sopimuspuoli on energiansiirtoverkon, 
energiantasausjärjestelmän tai 
johtoverkoston ylläpitäjä tai hallinnoija, 
ja sopimus on tarpeellinen energian 
tarjonnan ja käytön pitämiseksi 
tasapainossa tiettynä ajankohtana.
5. Edellä olevan 10 kohdan 
soveltamisalaan kuuluu 10 kohdassa 
mainittujen johdannaissopimusten 
kaltaisten johdannaisten lisäksi 
johdannaissopimus, joka liittyy mihin 
tahansa seuraavista kohde-etuuksista, jos 
se täyttää sekä 10 kohdassa että 
10 artiklan 3 kohdassa asetetut kriteerit:
(a) televiestinnän kaistanleveydet;
(b) hyödykkeiden varastointikapasiteetti;
(c) hyödykkeisiin liittyvä siirto- tai 
kuljetuskapasiteetti, mukaan luettuna 
kaapelit, putket ja muut vastaavat 
välineet;
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(d) uusiutuvista energianlähteistä peräisin 
olevan energian tarjontaan, jakeluun tai 
kulutukseen suoraan liittyvä 
päästöoikeus, päästövähennysylijäämä, 
lupa, oikeus tai muu vastaava 
omaisuuserä;
(e) geologinen, ympäristöllinen tai muu 
fyysinen muuttuja;
(f) mikä tahansa muu siirrettävissä oleva, 
luonteeltaan aineellinen omaisuuserä tai 
oikeus (muu kuin oikeus palvelun 
saamiseen);
(g) indeksi tai mittayksikkö, joka liittyy 
millä tahansa omaisuuserällä, oikeudella, 
palvelulla tai velvoitteella toteutettujen 
liiketoimien hintaan, arvoon tai määrään.

Or. en

Tarkistus 212
Ehdotus direktiiviksi
Liite II – II osa – II.1 kohta – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa erityiset 
perusteet sellaisten kuntien ja 
paikallisviranomaisten asiantuntemuksen ja 
tietämyksen arvioimiseksi, jotka haluavat 
itseään kohdeltavan ammattimaisina 
asiakkaina. Kyseisiä perusteita voidaan 
soveltaa edellisessä kohdassa lueteltujen 
perusteiden sijasta tai lisäksi.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava erityiset 
perusteet sellaisten kuntien ja 
paikallisviranomaisten asiantuntemuksen ja 
tietämyksen arvioimiseksi, jotka haluavat 
itseään kohdeltavan ammattimaisina 
asiakkaina. Kyseisiä perusteita voidaan 
soveltaa edellisessä kohdassa lueteltujen 
perusteiden sijasta tai lisäksi.

Or. en

Tarkistus 213
Ehdotus direktiiviksi
Liite II a – A osa (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Liite II a
A osa

Kumottu direktiivi ja luettelo sen 
myöhemmistä muutoksista (98 artiklassa 
tarkoitettu)
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2004/39/EY (EUVL L 145, 
30.4.2004, s. 1)
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/31/EY, annettu 5 päivänä 
huhtikuuta 2006, rahoitusvälineiden 
markkinoista eräiden määräaikojen osalta 
(EUVL L 114, 27.4.2006, s. 60)
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2007/44/EY, annettu 5 päivänä 
syyskuuta 2007, rahoitusalalla 
tapahtuvaan omistusosuuksien 
hankintaan ja lisäämiseen sovellettavien 
toiminnan vakauden arviointia koskevien 
menettelysääntöjen ja periaatteiden osalta 
(EUVL L 247, 21.9.2007, s. 1)
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/10/EY, annettu 11 päivänä 
maaliskuuta 2008, rahoitusvälineiden 
markkinoista komissiolle siirretyn 
täytäntöönpanovallan osalta (EUVL L 76, 
19.3.2008, s. 33)
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2010/78/EU, annettu 24 päivänä 
marraskuuta 2010, Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
pankkiviranomainen), Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja 
Euroopan valvontaviranomaisen 
(Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen) 
toimivaltuuksien osalta (EUVL L 331, 
15.12.2010, s. 120)

Or. en
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Tarkistus 214
Ehdotus direktiiviksi
Liite II a – B osa (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

B osa

Osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamista koskevat määräajat (98 artiklassa tarkoitettu)

Direktiivi 2004/39/EY
Määräpäivä, joka koskee saattamista 

osaksi kansallista lainsäädäntöä
31 päivänä tammikuuta 2007

Soveltamispäivä 1 päivänä marraskuuta 2007

Or. en

Tarkistus 215
Ehdotus direktiiviksi
Liite II b – otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vastaavuustaulukot

Or. en

Tarkistus 216
Ehdotus direktiiviksi
Liite II b – A osa (uusi)

Komission teksti

Tarkistus
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A osa

Tämä direktiivi Direktiivi 2004/39/EY
1 artiklan 1 kohta 1 artiklan 1 kohta
1 artiklan 2 kohta
1 artiklan 3 kohta 1 artiklan 2 kohta
2 artikla 2 artikla
3 artiklan 1 ja 2 kohta 3 artiklan 1 ja 2 kohta
3 artiklan 3 ja 4 kohta
4 artiklan 1 kohta
4 artiklan 2 kohta 4 artiklan 1 kohta
4 artiklan 3 kohta 4 artiklan 2 kohta
5 artikla 5 artikla
6 artikla 6 artikla
7 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohta 7 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohta
7 artiklan 5 kohta 7 artiklan 4 kohta
8 artikla 8 artikla
9 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohta 9 artiklan 1 kohta
9 artiklan 5 kohta 9 artiklan 2 kohta
9 artiklan 6 kohta
9 artiklan 7 kohta 9 artiklan 3 kohta
9 artiklan 8 kohta 9 artiklan 4 kohta
10 artiklan 1 ja 2 kohta 10 artiklan 1 ja 2 kohta
10 artiklan 3 kohta
11 artiklan 1 kohta 10 artiklan 3 kohta
11 artiklan 2 kohta 10 artiklan 4 kohta
11 artiklan 3 kohta 10 artiklan 5 kohta
11 artiklan 4 kohta 10 artiklan 6 kohta
12 artikla 10 a artikla
13 artikla 10 b artikla
14 artikla 11 artikla
15 artikla 12 artikla
16 artiklan 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 kohta 13 artiklan 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 kohta
16 artiklan 7 kohta
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16 artiklan 8 kohta 13 artiklan 7 kohta
16 artiklan 9 kohta 13 artiklan 8 kohta
16 artiklan 10 kohta
16 artiklan 11 kohta 13 artiklan 9 kohta
16 artiklan 12 kohta 13 artiklan 10 kohta
17 artikla
18 artiklan 1 ja 2 kohta 14 artiklan 1 ja 2 kohta
18 artiklan 3 kohta 14 artiklan 4 kohta
18 artiklan 4 kohta 14 artiklan 5 kohta
18 artiklan 5 kohta 14 artiklan 6 kohta
18 artiklan 6 kohta 14 artiklan 7 kohta
18 artiklan 7 ja 8 kohta
19 artikla
20 artikla
21 artikla 16 artikla
22 artikla 17 artikla
23 artikla 18 artikla
24 artiklan 1, 2 ja 3 kohta 19 artiklan 1, 2 ja 3 kohta
24 artiklan 4 kohta 19 artiklan 9 kohta
24 artiklan 5 kohta
24 artiklan 6 kohta
24 artiklan 7 kohta
24 artiklan 8 kohta
25 artiklan 1 kohta 19 artiklan 4 kohta
25 artiklan 2 kohta 19 artiklan 5 kohta
25 artiklan 3 kohta 19 artiklan 6 kohta
25 artiklan 4 kohta 19 artiklan 7 kohta
25 artiklan 5 kohta 19 artiklan 8 kohta
25 artiklan 6 kohta 19 artiklan 10 kohta
25 artiklan 7 kohta
26 artikla 20 artikla
27 artiklan 1 kohta 21 artiklan 1 kohta
27 artiklan 2 kohta
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27 artiklan 3 kohta 21 artiklan 2 kohta
27 artiklan 4 kohta 21 artiklan 3 kohta
27 artiklan 5 kohta 21 artiklan 4 kohta
27 artiklan 6 kohta 21 artiklan 5 kohta
27 artiklan 7 kohta 21 artiklan 6 kohta
27 artiklan 8 kohta
28 artikla 22 artikla
29 artikla 23 artikla
30 artikla 24 artikla
31 artikla 26 artikla
32 artikla
33 artikla
34 artikla
35 artikla
36 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohta 31 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohta
36 artiklan 5 kohta
36 artiklan 6 kohta 31 artiklan 5 kohta
36 artiklan 7 kohta 31 artiklan 6 kohta
36 artiklan 8 ja 9 kohta 31 artiklan 7 kohta
37 artiklan 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 kohta 32 artiklan 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 kohta
37 artiklan 7 kohta
37 artiklan 8 kohta 32 artiklan 7 kohta
37 artiklan 9 kohta 32 artiklan 8 kohta
37 artiklan 10 kohta 32 artiklan 9 kohta
37 artiklan 11 kohta 32 artiklan 10 kohta
38 artikla 33 artikla
39 artikla 34 artikla
40 artikla 35 artikla
41 artikla
42 artikla
43 artikla
44 artikla
45 artikla
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46 artikla
47 artikla 36 artikla
48 artikla 37 artikla
49 artikla 38 artikla
50 artikla 39 artikla
51 artikla
52 artikla 40 artikla
53 artiklan 1 ja 2 kohta 41 artiklan 1 ja 2 kohta
53 artiklan 3 ja 4 kohta
54 artikla
55 artikla 42 artikla
56 artikla 43 artikla
57 artikla 46 artikla
58 artikla 47 artikla
59 artikla
60 artikla
61 artikla
62 artikla
63 artikla
64 artikla
65 artikla
66 artikla
67 artikla
68 artikla
69 artikla 48 artikla
70 artikla 49 artikla
71 artiklan 1 ja 2 kohta 50 artiklan 1 ja 2 kohta
71 artiklan 3 ja 4 kohta
72 artikla
73 artiklan 1 kohta 51 artiklan 1 kohta
73 artiklan 2 kohta
73 artiklan 3 kohta 51 artiklan 4 kohta
73 artiklan 4 kohta 51 artiklan 5 kohta
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73 artiklan 5 kohta 51 artiklan 6 kohta
74 artikla
75 artikla
76 artikla
77 artikla
78 artikla
79 artikla 52 artikla
80 artikla 53 artikla
81 artikla 54 artikla
82 artikla 55 artikla
83 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohta 56 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohta
83 artiklan 5 ja 6 kohta
83 artiklan 7 kohta 56 artiklan 5 kohta
83 artiklan 8 kohta 56 artiklan 6 kohta
84 artikla 57 artikla
85 artikla 58 artikla
86 artikla 58 a artikla
87 artikla 59 artikla
88 artikla 60 artikla
89 artikla 61 artikla
90 artikla 62 artikla
91 artikla 62 a artikla
92 artikla 63 artikla
93 artikla
94 artikla
95 artikla
96 artikla 65 artikla
97 artikla 70 artikla
98 artikla
99 artikla 71 artikla
100 artikla 72 artikla
101 artikla 73 artikla
Liite I Liite I
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Liite II Liite II

Or. en

Tarkistus 217
Ehdotus direktiiviksi
Liite II b – B osa (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

B osa
Asetus (EU) N:o .../... [rahoitusmarkkina-
asetus]

Direktiivi 2004/39/EY

1 artikla
2 artikla 4 artikla
3 artiklan 1 kohta 29 artiklan 1 kohta, 44 artiklan 1 kohta
3 artiklan 2 kohta 44 artiklan 1 kohta
4 artiklan 1 kohta 29 artiklan 2 kohta, 44 artiklan 2 kohta
4 artiklan 2 kohta
4 artiklan 3 kohta 29 artiklan 3 kohta, 44 artiklan 3 kohta
4 artiklan 4 kohta
5 artiklan 1 kohta 30 artiklan 1 kohta, 45 artiklan 1 kohta
5 artiklan 2 kohta 45 artiklan 1 kohta
6 artiklan 1 kohta 30 artiklan 2 kohta, 45 artiklan 2 kohta
6 artiklan 2 kohta 30 artiklan 3 kohta, 45 artiklan 3 kohta
7 artikla
8 artikla
9 artikla
10 artikla
11 artikla
12 artikla 28 artikla, 30 artikla 
45 artikla
13 artikla 27 artiklan 1 ja 2 kohta
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14 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohta 27 artiklan 3 kohta
14 artiklan 5 kohta 27 artiklan 7 kohta
14 artiklan 6 kohta
15 artikla 27 artiklan 4 kohta
16 artiklan 1 kohta 27 artiklan 5 kohta
16 artiklan 2 kohta 27 artiklan 6 kohta
16 artiklan 3 kohta 27 artiklan 7 kohta
17 artikla
18 artikla
19 artikla 28 artikla
20 artikla
21 artikla 25 artiklan 1 kohta
22 artiklan 1 kohta 25 artiklan 2 kohta
22 artiklan 2 kohta
23 artiklan 1 ja 2 kohta 25 artiklan 3 kohta
23 artiklan 3 kohta 25 artiklan 4 kohta
23 artiklan 4 kohta
23 artiklan 5 kohta
23 artiklan 6 kohta 25 artiklan 5 kohta
23 artiklan 7 kohta 25 artiklan 6 kohta
23 artiklan 8 kohta 25 artiklan 7 kohta
23 artiklan 9 kohta
24 artikla
25 artikla
26 artikla
27 artikla
28 artikla
29 artikla
30 artikla
31 artikla
32 artikla
33 artikla
34 artikla
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35 artikla
36 artikla
36 artikla
37 artikla
38 artikla
39 artikla
40 artikla
41 artikla
42 artikla 64 artikla
43 artikla 65 artikla
44 artikla
45 artikla 71 artikla
46 artikla 72 artikla

Or. en
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PERUSTELUT

Johdanto

Rahoitusvälineiden markkinoita koskevan direktiivin eli ns. rahoitusmarkkinadirektiivin 
tarkistaminen on nähtävä osana EU:n toimia finanssikriisissä. Ensimmäinen 
rahoitusmarkkinadirektiivi (2004/39/EY), jolla korvattiin sijoituspalveludirektiivi, pantiin 
täytäntöön 1. marraskuuta 2007. Sitä täydennettiin täytäntöönpanoasetuksella (asetus (EY) 
N:o 1287/2006) ja täytäntöönpanodirektiivillä (2006/73/EY). 

Ensimmäistä rahoitusmarkkinadirektiiviä tarkistetaan vain viiden vuoden kuluttua sen 
täytäntöönpanosta, ja tähän on lähinnä kaksi syytä. Ensinnäkin markkinatilanne on muuttunut 
tekniikan kehityksen, uusien markkinaosapuolten ja uusien, entistä monimutkaisempien 
kaupankäyntistrategioiden takia. Toiseksi rahoitusmarkkinadirektiiviä on tarkistettava 
finanssikriisin takia, jotta voidaan vähentää järjestelmäriskejä ja varmistaa 
rahoitusmarkkinoiden vakaus sekä riittävä sijoittajansuoja. Sen vuoksi komissio ehdotti 
20. lokakuuta 2011 asetusta ja direktiiviä, joilla yhdessä korvattaisiin direktiivi 2004/39/EY.

Euroopan parlamentti käynnisti kuulemisen, jossa kaikki intressitahot saivat mahdollisuuden 
esittää näkemyksiään. Kaikki 193 vastausta julkaistiin parlamentin talous- ja raha-asioiden 
valiokunnan verkkosivustolla, jotta kuulemisen tulokset olisivat täysin avoimet. Esittelijä on 
lisäksi laatinut kolme työasiakirjaa, joissa annetaan yleiskuva ensimmäisestä 
rahoitusmarkkinadirektiivistä ja käsitellään komission ehdotusten pääkohtia.

Rahoitusmarkkinadirektiivin tarkistaminen on tärkeä askel kohti Euroopan unionin avoimia ja 
tehokkaita rahoitusmarkkinoita, joten esittelijä on tyytyväinen komission ehdotuksiin 
yleisesti, sillä tämä oli yksi parlamentin keskeisistä näkökohdista päätöslauselmassa, jonka se 
antoi 14. joulukuuta 2010 rahoitusvälineillä käytävän kaupan sääntelystä – 'dark pools' jne. 
(2010/2075(INI)). Päätöslauselmassaan parlamentti kehotti muun muassa tutkimaan 
lähemmin algoritmista kaupankäyntiä ja HFT-kauppaa sekä sitä, ovatko kauppapaikkojen 
nykyiset avoimuusvaatimukset asianmukaisia. Esittelijä on ilahtunut siitä, että komission 
yleistavoitteena on taata, että kaikkea organisoitua kaupankäyntiä harjoitetaan säännellyissä 
kauppapaikoissa. On kuitenkin valitettavaa, ettei komissio ole ottanut huomioon yhtä 
parlamentin päätöslauselman keskeisistä seikoista eli sitä, että uuden kauppapaikkojen luokan 
käyttöönoton asemesta mukautettaisiin vaatimuksia, joita sovelletaan ensimmäisellä 
rahoitusmarkkinadirektiivillä käyttöön otettuihin toteuttamispaikkoihin: säänneltyihin 
markkinoihin, monenkeskisiin kaupankäyntijärjestelmiin ja kauppojen sisäisiin toteuttajiin.

Esittelijän kanta

Esittelijä tukee komission ehdotusta, jolla laajennetaan rahoitusmarkkinadirektiivin sääntöjen 
soveltamisalaa ja rajoitetaan poikkeuksia, sillä on hyvä poistaa kaikki sääntelykehyksen 
porsaanreiät, jotta markkinat eivät jää osittain sääntelyn ulkopuolelle. Poikkeusten 
väärinkäytön estämiseksi esittelijä ehdottaa ilmoitusvelvoitetta, jonka nojalla henkilöiden on 
selvitettävä, miksi näiden toiminta on pääasiallisen liiketoiminnan oheistoimintaa. EAMV:n 
olisi laadittava luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joilla täsmennetään tarkemmin 
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perusteet oheistoimintaa varten.

Komissio lujittaa sijoittajansuojaa koskevaa sääntelykehystä, jotta voidaan parantaa 
asiakkaille annettavaa tietoa palveluista ja heidän toimeksiantojensa toteuttamisesta. Esittelijä 
tukee tätä tavoitetta. Esittelijä ei kuitenkaan kannata ehdotettua uutta velvoitetta, jonka 
mukaan on täsmennettävä, onko sijoitusneuvonta riippumatonta ja perustuuko se laajaan vai 
rajoitetumpaan analyysiin markkinoista, sillä ilmaisun "riippumaton" käytön rajoittaminen voi 
tarkoittaa, että muunlaiseen neuvontaan liittyy kielteinen sävy. Esittelijä on sen vuoksi 
valinnut neutraalimman sanamuodon ja ehdottaa, että asiakkaille olisi ilmoitettava ennen 
sijoitusneuvonnan antamista, onko siihen liittynyt kolmansien osapuolten maksuja ja 
annetaanko neuvonta rajoitetusta määrästä välineitä. Asiakkaille olisi ilmoitettava myös siitä, 
miten säännöllisesti arviointi rahoitusvälineiden sopivuudesta tehdään. Salkunhoitajia ei saisi 
kieltää hyväksymästä kannustimia, mutta tällaisen kannustimien hyväksymisen olisi oltava 
täysin avointa ja tiedot siitä olisi annettava asiakkaalle ennen sopimusta. Esittelijä on niin 
ikään lisännyt ehdotukseen uuden velvoitteen, jonka mukaan sijoituspalveluyritysten on uutta 
tuotetta suunnitellessaan määritettävä kohderyhmä yksityisasiakkaiden tai ammattimaisten 
asiakkaiden ryhmässä ja varmistettava, että tuote suunnitellaan siten, että se täyttää kyseisten 
asiakkaiden tarpeet ja sitä markkinoidaan kohderyhmän asiakkaille. Esittelijä katsoo lisäksi, 
että tietoihin, jotka asiakkaista on hankittava, olisi sisällyttävä myös tietoja asiakkaiden 
riskirajasta.

Kirjanpidon osalta komissio ehdottaa, että sen olisi käsitettävä myös puhelinkeskustelut tai
sähköinen viestintä. Tällaisen kirjanpidon käyttöoikeuden pyytäminen saattaisi kuitenkin 
olla ristiriidassa tietosuojaa tai yksityisyyden suojaa koskevan kansallisen lainsäädännön 
kanssa, joten esittelijä ehdottaa, että jäsenvaltiot voisivat tunnustaa riittäväksi 
dokumentointitavaksi myös pöytäkirjan kaltaiset vaihtoehdot.

Ensimmäisessä rahoitusmarkkinadirektiivissä erotettiin toisistaan kolme organisoitujen 
toteuttamispaikkojen ryhmää – eli säännellyt markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja kauppojen sisäiset toteuttajat – mutta komissio ottaa nyt käyttöön 
neljännen ryhmän: organisoidut kaupankäyntijärjestelmät. Kaikissa kauppapaikoissa 
kauppaa edeltävät ja sen jälkeiset vaatimukset ovat identtisiä ja toiminnan järjestämistä ja 
markkinavalvontaa koskevat vaatimukset lähes identtisiä. Suurin ero yhtäältä säänneltyjen 
markkinoiden ja monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien ja toisaalta organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien välillä on siinä, että viimeksi mainituille jää jonkin verran 
harkintavaltaa liiketoimen toteutustapaan. Esittelijä epäilee, onko uuden ryhmän käyttöönotto 
oikea tapa ottaa huomioon organisoidut kauppapaikat, joita olemassa olevat ryhmät eivät kata. 
Uusien porsaanreikien estämiseksi esittelijä ehdottaa, että organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ryhmä rajataan vieraan pääoman ehtoisiin markkinoihin ja 
uudelleentarkastelulauseketta muutetaan vastaavasti, jotta tällaisen uuden ryhmän tarvetta ja 
vaikutusta voidaan tarkastella uudelleen.

Toista rahoitusmarkkinadirektiiviä koskeviin ehdotuksiin sisältyy erityisiä velvoitteita 
kaikille, jotka harjoittavat algoritmista kaupankäyntiä, mutta algoritminen kaupankäynti 
määritellään niissä laajentavasti. Esittelijä toivoo eriytetympää lähestymistapaa ja ehdottaa 
määritelmiä huippunopealle kaupankäynnille ja huippunopealle kaupankäyntistrategialle, jotta 
voidaan ottaa huomioon algoritmisen kaupankäynnin tietty alalaji, sekä suoran sähköisen 
välityksen kieltämistä. Esittelijä ottaa huomioon myös komission ehdotukset, joiden 
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tarkoituksena on varmistaa säänneltyjen markkinoiden, monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien häiriönsietokyky 
äärimmäisissä markkinatilanteissa sekä se, että niillä on käytössä asianmukaiset kauppojen 
hintavaihtelurajat ja liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat järjestelyt. Esittelijä pitää 
lähestymistapaa hyvänä mutta tekee kolme ehdotusta sen lujittamiseksi. Ensinnäkin 
kaupankäynnin ja toimeksiantojen virtojen hidastamiseksi kaikkien toimeksiantojen pitäisi 
olla voimassa vähintään 500 millisekunnin ajan. Toiseksi kaikissa kauppapaikoissa olisi 
oltava kaupankäynnin pysäyttämisen parametreja, jotka pitäisi ilmoittaa toimivaltaisille 
viranomaisille ja EAMV:lle, jonka pitäisi julkaista ne verkkosivustollaan. Kolmanneksi 
kauppapaikkoja olisi vaadittava varmistamaan, että niiden palkkiorakenteisiin sisältyy 
korkeampia palkkioita sellaisen toimeksiannon tekemisestä, joka myöhemmin peruutetaan, 
kuin toteutetusta toimeksiannosta sekä korkeampia palkkioita markkinaosapuolille, joilla on 
suuri peruutettujen toimeksiantojen osuus.

Komissio ehdottaa, että hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevia säännöksiä vahvistetaan 
sekä liikkeenjohtoon osallistuvien että liikkeenjohtoon osallistumattomien johtajien profiilin, 
tehtävien ja vastuiden sekä ylinten hallintoelinten tasapainoisen koostumuksen osalta. 
Esittelijä lujittaa kauppapaikkojen ylimpiä hallintoelimiä koskevia sääntöjä ja ehdottaa, että 
yksi henkilö ei saisi hoitaa samanaikaisesti enempää kuin yhtä liikkeenjohtoon osallistuvan 
johtajan tai kahta liikkeenjohtoon osallistumattoman johtajan tehtävää, vaikka mahdollisuus 
yhdistää liikkeenjohtoon osallistuvan ja liikkeenjohtoon osallistumattoman johtajan tehtävät 
säilytetään saman konsernin sisällä. Käytössä olisi oltava tehokkaita järjestelmiä 
eturistiriitojen havaitsemiseksi ja hallitsemiseksi.

Pk-yritysten kasvumarkkinoiden kohdalla komissio luo uuden markkinoiden alaluokan, 
jota yleensä hoidetaan monenkeskisenä kaupankäyntijärjestelmänä. Esittelijä kannattaa 
tavoitetta mutta on epävarma siitä, mitä hyötyä käytännössä on tiettyjen markkinoiden 
nimeämisestä pk-yritysten kasvumarkkinoiksi, ja ehdottaa, että käsitteen olisi vähintäänkin 
perustuttava pk-yrityksistä käytettyyn EU:n vakiomääritelmään.

Komission mukaan kaikkien kauppapaikkojen, joilla käydään kauppaa 
hyödykejohdannaissopimuksilla, olisi otettava käyttöön positiolimiittejä tai vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, jotta voidaan varmistaa markkinoiden asianmukainen toiminta ja antaa 
vakiomuotoisia tietoja. Esittelijä pitää lähestymistapaa yleisesti hyvänä, sillä tavoite 
elintarvikkeiden hintoihin liittyvän liiallisen keinottelun kieltämisestä on kannattamisen 
arvoinen. Ehdotusta on kuitenkin jonkin verran muutettava ja lujitettava. Esittelijän mukaan 
positioita koskevien muiden valvontamenetelmien käytön pitäisi olla täydennys eikä 
vaihtoehto positiolimiittien käytölle. Tällaisia limiittejä vahvistettaessa olisi kuitenkin 
erotettava toisistaan positiot, jotka ovat yhteydessä hyödykettä koskevaan kaupalliseen 
toimintaan, ja muut positiot. EAMV:n olisi edelleen täsmennettävä limiitit sopimusten 
määrälle sääntelystandardien luonnoksissa.

Tietojen konsolidoinnin osalta kaikkien yritysten pitäisi julkaista kaupankäynti-
ilmoituksensa hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyjen kautta, jotta hintojen ja kauppojen 
toimiva vertailu olisi mahdollista kaikkien kauppapaikkojen välillä. Esittelijä tukee komission 
ehdotuksia mutta huomauttaa, että kaikkia tietoja olisi käsiteltävä syrjimättömin perustein.

Komission ehdottama kolmansiin maihin sovellettava järjestelmä perustuu kolmannen 
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maan lainkäyttövallan vastaavuuden arviointiin, jotta niiden kolmansien maiden yritykset, 
joista komissio on tehnyt vastaavuuspäätöksen, voisivat hakea toimilupaa palvelujen 
tarjoamiseksi EU:ssa. Jotta kolmansiin maihin sovellettava järjestelmä olisi kattava, esittelijä 
on korvannut ilmaisun "kolmannen maan sijoituspalveluyritys" ilmaisulla "kolmannen maan 
rahoituslaitos".

Komission ehdotuksiin sisältyy myös laajoja valtuuksia kansallisille viranomaisille ja 
EAMV:lle. Valvontaviranomaisilla olisi esimerkiksi valtuudet toteuttaa toimenpiteitä missä 
tahansa johdannaissopimuksen vaiheessa tai asettaa positioille limiittejä etukäteen ja 
syrjimättömästi. Jäsenvaltioiden edellytettäisiin ottavan käyttöön ainakin tietty 
vähimmäismäärä hallinnollisia seuraamuksia. Esittelijä lujittaa kyseisiä toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että markkinaosapuolet noudattavat rahoitusmarkkinadirektiivin sääntöjä.

Lopuksi esittelijä vähentää delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten määrää, 
sillä tärkeät poliittiset päätökset on tehtävä parlamentin ja neuvoston välillä tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen, ja täsmentää määräaikoja, joiden kuluessa EAMV laatii 
luonnokset pyydetyiksi sääntelystandardeiksi.
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LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

Ref.: D(2012)12430

Sharon Bowles
Talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtaja
ASP 10G201
Brussels

Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden 
markkinoista ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY 
kumoamisesta (uudelleenlaadittu)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta, jonka puheenjohtajana toimin, on tarkastellut edellä 
mainittua ehdotusta työjärjestykseen sisällytetyn uudelleenlaatimista koskevan 87 artiklan 
mukaisesti.

Kyseisen artiklan 3 kohdassa todetaan seuraavaa: 

"Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta 
vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 156 ja 
157 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Jos asiasta vastaava valiokunta kuitenkin aikoo toimielinten välisen sopimuksen 8 kohdan 
mukaisesti esittää tarkistuksia ehdotuksen kodifioituihin osiin, sen on ilmoitettava 
aikomuksestaan viipymättä neuvostolle ja komissiolle, jonka olisi ilmoitettava valiokunnalle 
kantansa tarkistuksiin ennen 54 artiklan mukaista äänestystä ja ilmoitettava samalla, aikooko 
se peruuttaa uudelleenlaaditun ehdotuksen."

Oikeudellisen yksikön edustajat osallistuivat uudelleenlaadittua ehdotusta käsitelleen neuvoa-
antavan ryhmän kokouksiin. Oikeudellisen yksikön lausunnon johdosta ja esittelijän antamia 
suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, ettei kyseinen ehdotus 
aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja että 
ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät 
säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.
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Käsiteltyään asiaa kokouksessaan 1. maaliskuuta 2012 oikeudellisten asioiden valiokunta 
suositti äänin 22 puolesta, ei tyhjiä1, että asiasta vastaava valiokunta tarkastelee edellä 
mainittua ehdotusta työjärjestyksen 87 artiklan mukaisesti.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner LEHNE

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän lausunto

                                               
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Klaus-Heiner Lehne (puheenjohtaja), Evelyn Regner 
(varapuheenjohtaja), Raffaele Baldassarre (varapuheenjohtaja), Françoise Castex (varapuheenjohtaja), Sebastian 
Valentin Bodu (varapuheenjohtaja), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Christian Engström, 
Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva 
Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, 
Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz 
Zwiefka.
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LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION 
OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN 

LAUSUNTO

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN
NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 10.1.2012

LAUSUNTO

EUROOPAN PARLAMENTILLE
NEUVOSTOLLE
KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden 
markkinoista ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY 
kumoamisesta (uudelleenlaadittu)
COM(2011)0656, 20.10.2011 – 2011/0298(COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä 
kokoontui 10. ja 28. marraskuuta 2011 käsittelemään muun muassa edellä mainittua 
komission esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli1 ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, 
jolla laaditaan uudelleen rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 
85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY 
muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21. huhtikuuta 2004 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, ja totesi yksimielisesti seuraavaa:

1) Täyttääkseen kaikki toimielinten välisen sopimuksen asiaankuuluvat vaatimukset 
perusteluissa olisi pitänyt yksilöidä tarkasti, mitkä aikaisemman säädöksen säännökset 
säilyvät muuttumattomina, kuten sopimuksen 6 kohdan a alakohdan iii luetelmakohdassa 
määrätään.
2) Seuraavat uudelleenlaaditussa tekstissä ehdotetut muutokset olisi pitänyt merkitä harmaalla 
taustalla, jota käytetään yleensä osoittamaan sisällöllisiä muutoksia:
– johdanto-osan 37 kappaleessa direktiivin 2004/39/EY nykyisen johdanto-osan 

27 kappaleen koko tekstin poisto;

                                               
1 Neuvoa-antavalla ryhmällä oli käytössään ehdotuksen englannin-, ranskan- ja saksankieliset versiot. Ryhmän 
työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.
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– johdanto-osan 61 kappaleessa tekstin "organisoidun kaupankäyntijärjestelmän tai 
kauppojen sisäisen toteuttajan" lisäys;

– johdanto-osan 102 kappaleessa sanan "rohkaisevat" korvaaminen sanoilla 
"varmistavat, että";

– 1 artiklan 1 kohdassa sanojen "tietopalvelujen tarjoajiin ja kolmansien maiden 
yrityksiin, jotka tarjoavat sijoituspalveluja tai harjoittavat sijoitustoimintaa unionissa" 
lisäys;

– 1 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa uutta 17 artiklaa koskevan 
viittauksen lisäys;

– 1 artiklan 3 kohdan neljännessä luetelmakohdassa "–80";
– 1 artiklan 3 kohdan viidennessä luetelmakohdassa sanojen "V osaston 71 artiklan 

1 kohtaa" poisto;
– 2 artiklan 1 kohdan iii alakohdassa sanojen "elleivät he säänneltyjen markkinoiden tai 

monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella (…) suunnitelmallisesti, usein 
toistuvasti ja järjestelmällisesti (…) tarjoamalla kolmansille osapuolille avoimen 
järjestelmän tarkoituksenaan saada nämä mukaan kaupankäyntiin" poisto;

– 5 artiklan 2 kohdassa sanojen "ja 15" poisto;
– 9 artiklan 7 kohdassa sanojen "ehdotettujen yritysjohdon muutosten" poisto;
– 16 artiklan 1 kohdassa sanojen "ja 17 artiklassa" lisäys;
– 16 artiklan 11 kohdassa sanojen "ja 7" lisäys;
– 18 artiklan 1 kohdassa sanojen "ja ehdottomat" poisto;
– 18 artiklan 6 kohdassa viittauksen "50 artiklan 1 kohdan" korvaaminen uudella 

viittauksella "72 kohdan 1 kohdan";
– 24 artiklan 1 kohdassa sanojen "2–8 kohdassa" korvaaminen sanoilla "tässä artiklassa 

ja 25 artiklassa";
– 24 artiklan 3 kohdan toisessa luetelmakohdassa sana "tulisi";
– 29 artiklan 1 kohdassa sanojen "(jäsenvaltiot) voivat päättää sallia" korvaaminen 

sanoilla "(jäsenvaltioiden) on sallittava";
– 30 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa sanojen "ja l" poisto;
– 36 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa sanojen "(vastaanottava jäsenvaltio) voi 

julkistaa" korvaaminen sanoilla "(vastaanottavan jäsenvaltion) on julkistettava";
– 55 artiklan 3 kohdan b alakohdassa sanojen "ja riittävä kokemus" lisäys;
– 92 artiklan 1 kohdan neljännessä alakohdassa viimeisen f alakohdan lisäys;
– liitteeseen I sisältyvän C osan 10 kohdassa sanan "päästökiintiöt" poisto.
3) 4 artiklan 2 kohdan 18 alakohdassa, joka vastaa direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 
22 alakohtaa, nykyisin sovellettavan tekstin viittaus "48 artiklan" olisi muutettava muotoon 
"69 artiklan".
4) 36 artiklan 9 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ennen sanaa "EAMV" olevat sanat "Jotta 
voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset", jotka ovat alun 
perin direktiivin 2004/39/EY 31 artiklan 7 kohdan kolmannesta alakohdasta, olisivat 
kuuluneet mukaan ja ne olisi pitänyt merkitä kaksoispoikkiviivalla.
5) 69 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, joka vastaa direktiivin 2004/39/EY 
48 artiklan 2 kohdan ensimmäistä alakohtaa, nykyisin sovellettavan tekstin viittaus "2 artiklan 
4 kohdassa" olisi muutettava muotoon "29 artiklan 4 kohdassa".
6) Täyttääkseen kaikki toimielinten välisen sopimuksen 7 kohdan vaatimukset 
uudelleenlaadittavassa säädöksessä olisi oltava myös seuraavat osat, jotka puuttuvat 
komission tekemästä uudelleenlaaditusta ehdotuksesta:
– vastaavuustaulukko, joka liitetään säädökseen 7 kohdan b alakohdan mukaisesti;
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– kumoavan artiklan sanamuoto, jonka mukaan kumoaminen ei vaikuta velvoitteisiin, 
joita jäsenvaltioille aiheutuu siitä kumottavassa direktiivissä säädetystä määräajasta, jonka 
kuluessa direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä, kuten 7 kohdan c alakohdan 
i alakohdassa määrätään, sekä kyseistä määräaikaa koskeva taulukko, joka liitetään 
säädökseen 7 kohdan c alakohdan ii alakohdan mukaisesti.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei 
sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai tässä lausunnossa on sellaisiksi 
yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan 
aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa 
säännösten asiasisältöä muuttamatta.
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