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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 asetukseksi rahoitusvälineiden 
markkinoista sekä OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 
annetun asetuksen [Euroopan markkinarakenneasetus] muuttamisesta
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0652),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0359/2011),

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 22. helmikuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

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

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

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 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan markkinoiden avoimuuden 
lisäämiseksi ja kaupankäyntipalveluita 
tarjoavien eri kauppapaikkojen 

(7) Euroopan markkinoiden avoimuuden 
lisäämiseksi ja kaupankäyntipalveluita 
tarjoavien eri kauppapaikkojen 

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

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

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Finanssikriisi toi esiin tiettyjä 
heikkouksia tavassa, jolla muiden 

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

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

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) On tarkoituksenmukaista varmistaa, 
että mahdollisimman suuri osa kaupasta, 
jota käydään säänneltyjen 
toteuttamispaikkojen ulkopuolella, 
tapahtuu organisoiduissa järjestelmissä, 
joihin sovelletaan asianmukaisia 
avoimuutta koskevia vaatimuksia. Tämän
asetuksen tarkoituksena ei ole edellyttää 
kauppaa edeltävien avoimuusvaatimusten 
soveltamista sellaisiin OTC-liiketoimiin, 
joihin sisältyy liikkeeseenlasku 
ensimarkkinoille ja joiden luonteeseen 
kuuluu, että välineet on suunniteltu 
yksilöllisesti ja finanssialalla toimivien tai 
finanssialan ulkopuolisten tukkukaupan 
vastapuolten erityisvaatimuksia varten.

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) EAMV:n olisi seurattava 
sijoitustuotteita, mukaan lukien 
strukturoidut talletukset ja 
rahoitusvälineet, joita markkinoidaan, 
jaellaan tai myydään unionissa, ja sen 
olisi pystyttävä tutkimaan uusia 
sijoitustuotteita tai rahoitusvälineitä 
ennen niiden markkinointia, jakelua tai 
myymistä unionissa yhteistyössä 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa. 
EAMV:lle olisi annettava valtuudet 
tilapäisesti kieltää tiettyjen 
sijoitustuotteiden tai rahoitusvälineiden 
tai finanssitoiminnan tai -käytännön 
tyypin markkinointi, jakelu tai myynti 
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unionissa tai rajoittaa sitä edellyttäen, että 
tietyt tässä asetuksessa määritetyt ehdot 
täyttyvät. EAMV:n olisi voitava myös 
asettaa tällaisia kieltoja tai rajoituksia 
varotoimenpiteenä ennen sijoitustuotteen 
tai rahoitusvälineen markkinointia tai 
myyntiä asiakkaille edellyttäen, että tietyt 
tässä asetuksessa määritetyt ehdot 
täyttyvät. 

Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(24) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
seurattava sijoitustuotteita, mukaan 
lukien strukturoidut talletukset ja 
rahoitusvälineet, joita markkinoidaan, 
jaellaan tai myydään kyseisessä 
jäsenvaltiossa tai kyseisestä jäsenvaltiosta 
käsin. Toimivaltaisten viranomaisten 
valtuuksia olisi täydennettävä EAMV:n 
asianmukaisten koordinointi- ja 
varotoimenpidevaltuuksien lisäksi 
erillisellä mekanismilla, jonka 
tarkoituksena olisi sellaisen
sijoitustuotteen tai rahoitusvälineen 
markkinoinnin, jakelun ja myynnin 
kieltäminen tai rajoittaminen, johon liittyy 
sijoittajansuojaa, finanssimarkkinoiden 
asianmukaista toimintaa ja eheyttä tai koko 
finanssijärjestelmän tai sen osan vakautta 
koskevia vakavia huolenaiheita. Tällaisten 
valtuuksien käytön edellytykseksi olisi 
asetettava tiettyjen ehtojen täyttyminen.
Näiden ehtojen täyttyessä toimivaltaisen 
viranomaisen olisi voitava 
varotoimenpiteenä asettaa kielto tai 
rajoitus ennen sijoitustuotteen tai 
rahoitusvälineen markkinointia, jakelua 
tai myyntiä asiakkaille.
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Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(33) Kauppapaikkoja olisi myös vaadittava 
tarjoamaan pääsy, mukaan lukien 
tiedonsaanti, avoimin ja syrjimättömin 
perustein keskusvastapuolille, jotka ovat 
halukkaat selvittämään kauppapaikassa 
toteutettuja liiketoimia. Keskusvastapuolen 
oikeuden päästä kauppapaikalle olisi 
mahdollistettava järjestelyt, joissa 
useammat keskusvastapuolet käyttävät 
saman kauppapaikan kauppatietoja. 
Tämä ei saisi kuitenkaan johtaa 
yhteentoimivuuteen johdannaisten 
selvityksessä eikä likviditeetin 
pirstoutumiseen. Myös toimiluvat ja 
tiedot, jotka koskevat rahoitusvälineiden 
arvon määrityksessä käytettäviä indeksejä 
ja muita vertailuarvoja, olisi annettava 
keskusvastapuolille ja muille 
kauppapaikoille syrjimättömin perustein.
Esteiden ja syrjivien käytäntöjen 
poistamisella on tarkoitus lisätä 
rahoitusvälineiden selvittämiseen ja 
kauppaan kohdistuvaa kilpailua 
investointikustannusten ja vieraan pääoman 
kustannusten alentamiseksi, 
tehottomuuksien poistamiseksi ja unionin 
markkinoilla harjoitettavan 
innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi.
Komission olisi jatkettava kaupan jälkeisen 
infrastruktuurin kehityksen tiivistä 
seurantaa ja puututtava tarvittaessa 
tilanteeseen estääkseen 
kilpailunvääristymien ilmenemisen 
sisämarkkinoilla.

Or. en
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Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(38) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä tiettyjen 
määritelmien täsmentämisestä, kaupan 
avoimuutta koskevien vaatimusten 
täsmällisistä ominaisuuksista, kauppaa 
edeltävistä avoimuusvaatimuksista 
myönnettävien vapautusten 
yksityiskohtaisista edellytyksistä, kaupan 
jälkeistä viivästettyä julkistamista 
koskevista järjestelyistä, perusteista, joiden 
mukaan kauppaa edeltäviä 
avoimuusvelvollisuuksia sovelletaan 
kauppojen sisäisiin toteuttajiin, 
markkinatietojen saatavuuteen liittyvistä 
kustannuksiin liittyvistä 
erityissäännöksistä, perusteista, joiden 
mukaan kauppapaikat ja keskusvastapuolet 
myöntävät tai epäävät toistensa pääsyn,
sekä niiden edellytysten tarkemmasta 
määrityksestä, joiden täyttyessä 
sijoittajansuojaan, finanssimarkkinoiden 
asianmukaiseen toimintaan ja eheyteen tai 
unionin koko finanssijärjestelmän tai sen 
osan vakauteen kohdistuvat uhat 
edellyttävät EAMV:n toimia. On erityisen 
tärkeää, että komissio toteuttaa 
valmistelutyönsä aikana asianmukaisia 
kuulemisia, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja luonnostellessaan 
varmistettava, että asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Täytäntöönpanovaltuuksia, jotka 
liittyvät kolmansien maiden yritysten 
palvelutarjontaan sovellettavista 
kolmansien maiden lainsäädäntö- ja 
valvontakehyksistä tehtävän 
vastaavuuspäätöksen tekemiseen, 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.

(39) Jotta tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa koskevat yhdenmukaiset 
edellytykset voitaisiin varmistaa, 
täytäntöönpanovaltuudet olisi siirrettävä 
komissiolle. Näiden 
täytäntöönpanovaltuuksien pitäisi koskea
kolmansien maiden yritysten 
palvelutarjontaan sovellettavista 
kolmansien maiden lainsäädäntö- ja 
valvontakehyksistä tehtävän 
vastaavuuspäätöksen tekemistä, ja niitä
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.

Or. en

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 23 
artiklan mukaisesti liiketoimista 
annettavien ilmoitusten sisällön ja 
eritelmien osalta, 26 artiklan mukaisesti 
niitä johdannaisia koskevien 
likviditeettiperusteiden osalta, joihin on 
sovellettava velvollisuutta käydä kauppaa 
organisoiduissa kauppapaikoissa, ja
36 artiklan mukaisesti niiden tietojen 
osalta, joita hakemuksen esittävän 

(42) Komission olisi hyväksyttävä
teknisten sääntelystandardien luonnokset, 
jotka EAMV on laatinut 23 artiklan 
mukaisesti liiketoimista annettavien 
ilmoitusten sisällön ja eritelmien osalta ja 
joissa täsmennetään 
johdannaissopimustyypit, joilla on suora, 
merkittävä ja ennakoitavissa oleva 
vaikutus unionissa, ja määritetään, 
olisiko johdannaislajilla, jonka on todettu 
kuuluvan selvitysvelvollisuuden 
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kolmannen maan yrityksen on toimitettava 
EAMV:lle rekisteröintihakemuksessaan, ja 
komissio hyväksyy nämä luonnokset 
delegoiduilla säädöksillä SEUT-
sopimuksen 290 artiklan ja asetuksen (EU) 
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

soveltamisalaan asetuksen (EU) N:o .../.... 
[Euroopan markkinarakenneasetuksen]
mukaisesti, tai sen alaryhmällä käytävä 
kauppaa vain organisoiduissa 
kauppapaikoissa, 26 artiklan mukaisesti
niitä johdannaisia koskevien 
likviditeettiperusteiden osalta, joihin on
sovellettava velvollisuutta käydä kauppaa 
organisoiduissa kauppapaikoissa, ja
36 artiklan mukaisesti niiden tietojen 
osalta, joita hakemuksen esittävän 
kolmannen maan yrityksen on toimitettava 
EAMV:lle rekisteröintihakemuksessaan. 
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

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Komissiolle olisi myös siirrettävä 
valta hyväksyä teknisiä 
täytäntöönpanostandardeja 
täytäntöönpanosäädöksillä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
291 artiklan ja asetuksen (EU) 
N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti. 
EAMV:lle olisi annettava tehtäväksi 
laatia 26 artiklan mukaiset komissiolle 
toimitettavat teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
sen määrittämiseksi, olisiko 
johdannaislajilla, jonka on todettu 
kuuluvan selvitysvelvollisuuden 
soveltamisalaan asetuksen [ ] (Euroopan 
markkinarakenneasetuksen) mukaisesti, 
tai sen alaryhmällä käytävä kauppaa vain 
organisoiduissa kauppapaikoissa.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) toimivaltaisten viranomaisten ja 
EAMV:n valtuudet tuotteita koskevien 
interventioiden alalla ja EAMV:n 
valtuudet positioiden hoidon ja 
positiolimiittien aloilla;

(e) toimivaltaisten viranomaisten ja 
EAMV:n valtuudet tuotteita koskevien 
interventioiden alalla;

Or. en

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tätä asetusta sovelletaan luottolaitoksiin 
ja sijoituspalveluyrityksiin, jotka ovat 
saaneet toimiluvan direktiivin .../.../EU
[uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] 
mukaisesti siltä osin kuin luottolaitos tai 
sijoituspalveluyritys tarjoaa yhtä tai 
useampaa sijoituspalvelua ja/tai harjoittaa
sijoitustoimintaa, ja säänneltyihin 
markkinoihin.

Or. en

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) 'kauppojen sisäisellä toteuttajalla'
sijoituspalveluyritystä, joka 

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

suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti käy 
kauppaa omaan lukuunsa toteuttamalla 
asiakkaiden toimeksiantoja säänneltyjen 
markkinoiden taikka monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella
kahdenvälisessä järjestelmässä;

Or. en

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) 'kahdenvälisellä järjestelmällä' 
järjestelmää, joka kokoaa yhteen sellaisia 
rahoitusvälineitä koskevat osto- ja myynti-
intressit tai helpottaa niiden yhteen 
kokoamista, joilla järjestelmää ylläpitävä 
sijoituspalveluyritys käy kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja järjestelmän sisällä;

Or. en

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(7) 'organisoidulla 
kaupankäyntijärjestelmällä' monenkeskistä
järjestelmää, joka ei ole 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän ylläpitämä säännelty markkina 
tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä ja jossa useiden 
kolmansien osapuolten joukkovelkakirjoja, 
strukturoituja rahoitustuotteita, 
päästöoikeuksia tai johdannaisia koskevat 
osto- ja myynti-intressit voivat olla 
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rahoitusmarkkinadirektiivi] II osaston 
säännösten mukaisesti;

keskenään vuorovaikutuksessa siten, että 
tuloksena on sopimus direktiivin .../.../EU
[uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] II osaston 
säännösten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(17) 'toimivaltaisella viranomaisella'
kunkin jäsenvaltion direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 48 artiklan 
mukaisesti nimeämää viranomaista, jollei 
kyseisessä direktiivissä toisin säädetä;

(17) 'toimivaltaisella viranomaisella'
kunkin jäsenvaltion direktiivin .../... [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 69 artiklan
mukaisesti nimeämää viranomaista, jollei 
kyseisessä direktiivissä toisin säädetä;

Or. en

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

(19) 'konsolidoitujen kauppatietojen 
tarjoajalla' henkilöä, joka on saanut 
direktiivin .../.../EU [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] säännösten 
mukaisesti toimiluvan tarjota palvelua 
tämän asetuksen [5, 6, 11 ja 12] artiklassa 
lueteltuja rahoitusvälineillä käytäviä 
kauppoja koskevien ilmoitusten 
keräämiseksi säännellyiltä markkinoilta, 
monenkeskisiltä 
kaupankäyntijärjestelmiltä, organisoiduilta 
kaupankäyntijärjestelmiltä ja hyväksytyltä 
julkistamisjärjestelmältä sekä ilmoitusten 
konsolidoimiseksi jatkuvaksi sähköiseksi 
muuttuvaksi datavirraksi, josta saa kutakin 
rahoitusvälinettä koskevia reaaliaikaisia ja, 
direktiivin .../.../EU [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 66 artiklan 1 
ja 2 kohdassa säädetyissä tapauksissa, 
viivästyneitä hinta- ja määrätietoja;

Or. en

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(22) 'valvontatoiminnolla' ylintä 
hallintoelintä, joka valvontatoimintoaan 
hoitamalla valvoo ja seuraa johdon 
päätöksentekoa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(23) 'toimivalla johdolla' johtoryhmän 
jäseniä, jotka vastaavat tietopalvelun 
tarjoajan päivittäisestä johtamisesta ja 
ovat siitä tili- ja vastuuvelvollisia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

(26 a) 'yhteentoimivuusjärjestelyllä' 
asetuksen (EU) N:o .../... [Euroopan 
markkinarakenneasetus] 21 artiklan 
1 kohdan 9 alakohdassa tarkoitettua 
yhteentoimivuusjärjestelyä.

Or. en
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Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 27 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(27) 'sijoituspalvelulla ja -toiminnalla' 
direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 4 artiklan
1 kohdan 2 alakohdassa määriteltyjä
palveluja ja toimintaa;

(27) 'sijoituspalvelulla ja -toiminnalla' 
direktiivin .../.../EU [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 4 artiklan
2 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettuja
palveluja ja toimintaa;

Or. en

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 29 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(29) 'tukkukaupan energiatuotteella'
asetuksen [asetus energiamarkkinoiden
eheydestä ja läpinäkyvyydestä] 2 artiklan 
4 kohdassa määriteltyjä sopimuksia ja
johdannaisia.

(29) 'tukkukaupan energiatuotteella'
energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja
tarkasteltavuudesta 25 päivänä lokakuuta 
2011 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1227/2011 
2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja
sopimuksia ja johdannaisia1.

______________
1 EYVL L 326, 8.12.2011, s. 1.

Or. en

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa säädettyjä 
määritelmiä sovelletaan myös direktiiviin 
[uusi rahoitusmarkkinadirektiivi].

2. Direktiivin .../.../EU [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 4 artiklan 
1 kohdassa säädettyjä määritelmiä 
sovelletaan myös tähän asetukseen.
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Or. en

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä
41 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täsmennetään teknisen 
sisällön osalta tämän artiklan 1 kohdan 3, 
3 a, 7, 7 a, 10–16, 18–26 a, 28 ja 29 
alakohdassa säädettyjä määritelmiä niiden 
mukauttamiseksi markkinoiden 
kehitykseen.

Or. en

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.

Or. en

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
voitava vapauttaa säännellyt markkinat 

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

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

Or. en

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

yksityiskohtaiset tiedot näistä liiketoimista 
niin reaaliaikaisesti kuin on teknisesti 
mahdollista.

Or. en

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

markkinoiden, on määritettävä 
julkistettavissa tiedoissa;

Or. en

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i) markkinamalli; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tuotteella käytävän 
kaupankäyntitoiminnan erityispiirteet;

Poistetaan.

Or. en

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

Komission teksti Tarkistus

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

iv) toimeksiantojen koko sekä 
rahoitusvälineen liikkeeseenlaskun koko ja 
tyyppi.

Or. en

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kunkin rahoitusvälinelajin osalta 
edellytykset, joiden täyttyessä säännellyille 
markkinoille ja sijoituspalveluyrityksille, 
mukaan lukien kauppojen sisäiset 
toteuttajat, taikka monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 

(b) kunkin rahoitusvälinelajin osalta 
edellytykset, joiden täyttyessä säännellyille 
markkinoille ja sijoituspalveluyrityksille, 
mukaan lukien kauppojen sisäiset 
toteuttajat, taikka monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
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kaupankäyntijärjestelmää ylläpitäville 
sijoituspalveluyrityksille tai markkinoiden 
ylläpitäjille, voidaan antaa lupa kauppojen 
julkistamiseen tietyllä viiveellä, ja 
perusteet, joita sovelletaan tehtäessä 
päätöstä siitä, mitkä liiketoimet voidaan 
julkistaa tietyllä viiveellä ja/tai milloin 
liiketoimen määrä voidaan jättää 
ilmoittamatta liiketoimien koon taikka 
kyseisen joukkovelkakirjan, strukturoidun 
rahoitustuotteen, päästöoikeuden tai 
johdannaisen tyypin vuoksi.

kaupankäyntijärjestelmää ylläpitäville 
sijoituspalveluyrityksille tai markkinoiden 
ylläpitäjille, voidaan antaa lupa kauppojen 
julkistamiseen tietyllä viiveellä, ja 
perusteet, joita sovelletaan tehtäessä 
päätöstä siitä, mitkä liiketoimet voidaan 
julkistaa tietyllä viiveellä liiketoimien koon 
taikka kyseisen joukkovelkakirjan, 
strukturoidun rahoitustuotteen, 
päästöoikeuden tai johdannaisen tyypin 
vuoksi.

Or. en

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien on asetettava

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

10 artiklan mukaisesti julkistetut tiedot 
saataville kohtuullisin kustannuksin. Tiedot 
on asetettava saataville maksutta
15 minuutin kuluttua liiketoimen 
julkistamisesta.

Or. en

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
-13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-13 a artikla
Velvollisuus käydä OTC-kauppaa 

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

Or. en

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kunkin osakkeen, talletustodistuksen, 
pörssilistatun rahaston, todistuksen tai 
muun samankaltaisen rahoitusvälineen 
osalta 23 artiklassa määritellyllä tavalla 
likviditeetiltään tärkeimpien markkinoiden 
toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä 
vähintään vuosittain laji, johon kyseinen 
rahoitusväline kuuluu, markkinoilla 
toteutettujen toimeksiantojen 
keskimääräisen aritmeettisen arvon 
perusteella. Nämä tiedot on julkistettava 
kaikille markkinaosapuolille.

6. Kunkin osakkeen, talletustodistuksen, 
pörssilistatun rahaston, todistuksen tai 
muun samankaltaisen rahoitusvälineen 
osalta 23 artiklassa määritellyllä tavalla 
likviditeetiltään tärkeimpien markkinoiden 
toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä 
vähintään vuosittain laji, johon kyseinen 
rahoitusväline kuuluu, markkinoilla 
toteutettujen toimeksiantojen 
keskimääräisen aritmeettisen arvon 
perusteella. Nämä tiedot on julkistettava 
kaikille markkinaosapuolille, ja ne on 
ilmoitettava arvopaperimarkkina-
viranomaiselle, joka julkistaa tiedot 
verkkosivustollaan.

Or. en

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaiset viranomaiset ja EAMV 
seuraavat tämän artiklan soveltamista 
niiden kokojen osalta, joita koskevat 
hintatarjoukset asetetaan 
sijoituspalveluyrityksen asiakkaiden 
saataville ja yrityksen muuhun 
kaupankäyntitoimintaan liittyvien muiden 
markkinaosapuolten saataville, sekä sitä, 
missä määrin hintatarjoukset heijastavat 
vallitsevia markkinaolosuhteita suhteessa 
liiketoimiin, joita toteutetaan samoilla tai 
samankaltaisilla rahoitusvälineillä 
säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisissä 

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

kaupankäyntijärjestelmissä tai 
organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä. ...* kuluessa 
EAMV antaa komissiolle selvityksen
17 artiklan soveltamisesta. Jos EAMV 
havaitsee mittavaa hintatarjous- ja 
kaupankäyntitoimintaa hieman 17 artiklan
3 kohdassa mainitun kynnysarvon 
yläpuolella tai vallitsevien 
markkinaolosuhteiden ulkopuolella, se 
antaa komissiolle selvityksen ennen 
kyseistä määräaikaa.

________________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, 24 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

_____________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, 12 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta EAMV antaa 
komissiolle selvityksen tämän artiklan 
toiminnasta, mukaan lukien se, onko 
toimivaltaisten viranomaisten 
vastaanottamien ja niiden välillä 
vaihdettavien liiketoimia koskevien 
ilmoitusten sisältö ja muoto sellainen, että 
niiden avulla voidaan seurata kattavasti 
sijoituspalveluyritysten toimintaa

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

toteuttaa toimenpiteitä ehdottaakseen 
muutoksia, mukaan lukien muutokset, 
joiden mukaan liiketoimet on toimitettava 
toimivaltaisten viranomaisten sijaan 
EAMV:n nimittämälle järjestelmälle, jonka 
välityksellä toimivaltaiset viranomaiset 
voivat saada kaikki tämän artiklan 
mukaisesti annetut tiedot. Komissio 
toimittaa EAMV:n selvityksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
_____________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, 24 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi tehdä 42 artiklassa
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
päätöksiä, joissa todetaan, että kolmannen 
maan lainsäädäntö- ja valvontakehys antaa 
varmuuden siitä, että kyseisessä 
kolmannessa maassa hyväksytty 
kauppapaikka on sellaisten oikeudellisesti 
sitovien vaatimusten mukainen, jotka 
vastaavat tästä asetuksesta, direktiivistä 
[uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] ja 
asetuksesta [uusi markkinoiden 
väärinkäyttöä koskeva asetus] johtuvia 
vaatimuksia, joita sovelletaan 1 kohdan a–
c alakohdassa tarkoitettuihin 
kauppapaikkoihin, ja että kauppapaikkaan 
kohdistetaan tehokasta valvontaa ja 
täytäntöönpanoa kyseisessä kolmannessa 
maassa.

4. Komissio voi tehdä 42 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn
mukaisesti päätöksiä, joissa todetaan, että 
kolmannen maan lainsäädäntö- ja 
valvontakehys antaa varmuuden siitä, että 
kyseisessä kolmannessa maassa hyväksytty 
kauppapaikka on sellaisten oikeudellisesti 
sitovien vaatimusten mukainen, jotka 
vastaavat tästä asetuksesta, direktiivistä
.../.../EU [uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] 
ja asetuksesta (EU) N:o .../... [uusi 
markkinoiden väärinkäyttöä koskeva 
asetus] johtuvia vaatimuksia, joita 
sovelletaan tämän artiklan 1 kohdan a, b 
ja c alakohdassa tarkoitettuihin 
kauppapaikkoihin, ja että kauppapaikkaan 
kohdistetaan tehokasta valvontaa ja 
täytäntöönpanoa kyseisessä kolmannessa 
maassa.

Or. en



PR\895737FI.doc 37/60 PE485.888v01-00

FI

Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
...kuuta ...*.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
_____________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, 12 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EAMV laatii teknisten
täytäntöönpanostandardien luonnokset, 
joissa määritetään seuraavat seikat:

EAMV laatii teknisten
sääntelystandardien luonnokset, joissa 
määritetään seuraavat seikat:

Or. en
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Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

EAMV julkistaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
jälkeen ehdotusten laatimista koskevan 
pyynnön, joka koskee kaupankäyntiä 
kyseisillä johdannaisilla 24 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetuissa kauppapaikoissa.

Or. en

Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. EAMV toimittaa komissiolle 1 kohdan 
mukaisesti uusien teknisten

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

sääntelystandardien luonnokset voimassa 
olevien teknisten sääntelystandardien
muuttamiseksi, keskeyttämiseksi tai 
kumoamiseksi aina, kun 2 kohdassa 
säädettyihin perusteisiin tehdään 
huomattava muutos. Ennen kyseisten 
luonnosten toimittamista EAMV voi 
tarvittaessa kuulla kolmansien maiden 
toimivaltaisia viranomaisia. Siirretään 
komissiolle valta tehdä nykyisten teknisten
sääntelystandardien muutokset, 
keskeytykset ja kumoamiset asetuksen
(EY) N:o 1095/2010 10–14 artiklan
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa 
täsmennetään 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetut perusteet.

EAMV toimittaa kyseisten 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, 12 kuukautta tämän 
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asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kauppapaikan toimivaltainen 
viranomainen voi evätä 
keskusvastapuolelta pääsyn 
kauppapaikkaan vain, jos pääsy uhkaisi 
markkinoiden sujuvaa tai moitteetonta 
toimintaa.

4. Siirtokelpoisten arvopaperien ja 
rahamarkkinavälineiden osalta
kauppapaikan toimivaltainen viranomainen 
voi evätä keskusvastapuolelta pääsyn 
kauppapaikkaan vain, jos pääsy uhkaisi 
markkinoiden sujuvaa tai moitteetonta 
toimintaa. Muiden rahoitusvälineiden 
osalta keskusvastapuolelle myönnetään 
oikeus osallistua kauppapaikkaan vain 
sillä ehdolla, että osallistuminen ei 
edellytä yhteentoimivuutta eikä aiheuta 
uhkaa erityisesti likviditeetin 
pirstoutumisen kautta markkinoiden 
sujuvalle ja moitteettomalle toiminnalle, 
ja että kauppapaikalla on käytettävissään 
asiaan kuuluvat mekanismit tällaisen 
pirstoutumisen estämiseksi.

Jos toimivaltainen viranomainen epää 
pääsyn tällä perusteella, sen on 
julkistettava asiaa koskeva päätöksensä 
kahden kuukauden kuluessa 2 kohdassa 
tarkoitetun pyynnön vastaanotosta ja 
esitettävä kauppapaikalle ja 
keskusvastapuolelle yksityiskohtaiset 
perustelut, mukaan lukien näyttö, johon 
päätös perustuu.

4 a. Jos toimivaltainen viranomainen epää 
pääsyn tällä perusteella, sen on 
julkistettava asiaa koskeva päätöksensä
kahden kuukauden kuluessa 2 kohdassa 
tarkoitetun pyynnön vastaanotosta ja 
esitettävä kauppapaikalle ja 
keskusvastapuolelle yksityiskohtaiset 
perustelut, mukaan lukien näyttö, johon
päätös perustuu.

Or. en
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Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa 
määritetään likviditeetin pirstoutumisen 
käsite. Näiden teknisten 
sääntelystandardien luonnosten on 
mahdollisuuksien mukaan heijastettava 
komission asetuksen (EU) N:o .../... 
[Euroopan markkinarakenneasetus] 
mukaisesti hyväksymiä teknisiä 
sääntelystandardeja. 
EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
...kuuta ...*.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
______________
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* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, 12 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Asetuksen (EU) N:o 1095/2010 9 
artiklan 2 kohdan mukaisesti EAMV 
seuraa sijoitustuotteita, mukaan lukien 
strukturoidut talletukset ja 
rahoitusvälineet, joita markkinoidaan, 
jaellaan tai myydään unionissa, ja se voi
ennakoivasti tutkia uusia sijoitustuotteita 
tai rahoitusvälineitä ennen niiden 
markkinointia, jakelua tai myymistä 
unionissa yhteistyössä toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa.

Or. en

Tarkistus 67

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

Komission teksti Tarkistus

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

(a) tiettyjen sijoitustuotteiden, mukaan 
lukien strukturoidut talletukset,
rahoitusvälineiden tai ominaisuuksiltaan 
tietynlaisten rahoitusvälineiden 
markkinointi, jakelu tai myynti; tai

Or. en
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Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) unionin lainsäädännön mukaisilla 
sääntelyvaatimuksilla, joita sovelletaan 
kyseiseen rahoitusvälineeseen tai 
finanssitoimintaan, ei puututa uhkaan;

(b) unionin lainsäädännön mukaisilla 
sääntelyvaatimuksilla, joita sovelletaan 
kyseiseen sijoitustuotteeseen,
rahoitusvälineeseen tai finanssitoimintaan, 
ei puututa uhkaan;

Or. en

Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen ehtojen täyttyessä EAMV 
voi varotoimenpiteenä asettaa 1 kohdassa 
tarkoitetun kiellon tai rajoituksen ennen 
sijoitustuotteen tai rahoitusvälineen 
markkinointia tai myyntiä asiakkaille.

Or. en

Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Ennen 1 kohdan mukaisen päätöksen 
tekemistä EAMV voi ilmoittaa 
aikomuksestaan kieltää sijoitustuote tai 
rahoitusväline tai rajoittaa sitä, ellei 
sijoitustuotteen tai rahoitusvälineen 
ominaisuuksiin tehdä tiettyjä muutoksia 
määrätyn ajanjakson kuluessa. 

Or. en
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Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. EAMV tarkastelee sopivin väliajoin ja 
vähintään joka kolmas kuukausi 1 kohdan 
mukaisesti asetettua kieltoa tai rajoitusta.
Jos kiellon tai rajoituksen voimassaoloa ei 
jatketa kolmen kuukauden kuluttua, sen 
voimassaolo lakkaa ilman eri toimenpiteitä.

6. EAMV tarkastelee sopivin väliajoin ja 
vähintään joka kolmas kuukausi 1 kohdan 
mukaisesti asetettua kieltoa tai rajoitusta.
Jos kielto tai rajoitus asetetaan 
sijoittajansuojaan liittyvistä syistä, EAMV 
tarkastelee kieltoa tai rajoitusta uudelleen 
vuosittain. Jos kiellon tai rajoituksen 
voimassaoloa ei jatketa tällaisen kolmen 
kuukauden tai vuoden jakson kuluttua, sen 
voimassaolo lakkaa ilman eri toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

8. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa täsmennetään 
perusteet ja seikat, jotka EAMV ottaa 
huomioon määrittäessään, milloin 
sijoittajansuojan tai finanssimarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan ja eheyteen 
sekä koko finanssijärjestelmän taikka sen 
osan vakauteen unionissa kohdistuu
2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja uhkia.
Näillä delegoiduilla säädöksillä 
varmistetaan, että EAMV voi tarvittaessa 
toimia ennalta varautuvasti, eikä sen 
tarvitse odottaa kunnes tuotetta tai 
rahoitusvälinettä on markkinoitu tai 
finanssitoiminnan tai -käytännön tyyppiä 
on alettu panna toimeen ennen kuin se 
toteuttaa toimenpiteitä.
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Or. en

Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
seurattava sijoitustuotteita, mukaan 
lukien strukturoidut talletukset ja 
rahoitusvälineet, joita markkinoidaan, 
jaellaan tai myydään niiden jäsenvaltiossa 
tai niiden jäsenvaltiosta käsin, ja ne voivat 
tutkia uusia sijoitustuotteita tai 
rahoitusvälineitä ennen niiden 
markkinointia, jakelua tai myymistä 
kyseisessä jäsenvaltiossa tai kyseisestä 
jäsenvaltiosta käsin.

Or. en

Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) tiettyjen sijoitustuotteiden, mukaan 
lukien strukturoidut talletukset,
rahoitusvälineiden tai ominaisuuksiltaan 
tietynlaisten rahoitusvälineiden 
markkinointi, jakelu tai myynti; tai

Or. en

Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) unionin lainsäädännön mukaiset 
nykyiset sääntelyvaatimukset, joita 
sovelletaan kyseiseen rahoitusvälineeseen 
tai finanssitoimintaan, eivät ole riittäviä a 
kohdassa tarkoitettujen riskien 
poistamiseksi eikä ongelmaa voida 
ratkaista paremmin parantamalla nykyisten 
vaatimusten valvontaa tai niiden 
täytäntöönpanon valvontaa;

(b) unionin lainsäädännön mukaiset 
nykyiset sääntelyvaatimukset, joita 
sovelletaan kyseiseen sijoitustuotteeseen,
rahoitusvälineeseen tai finanssitoimintaan, 
eivät ole riittäviä a kohdassa tarkoitettujen 
riskien poistamiseksi eikä ongelmaa voida 
ratkaista paremmin parantamalla nykyisten 
vaatimusten valvontaa tai niiden 
täytäntöönpanon valvontaa;

Or. en

Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen ehtojen täyttyessä 
toimivaltainen viranomainen voi 
varotoimenpiteenä asettaa kiellon tai 
rajoituksen ennen sijoitustuotteen tai 
rahoitusvälineen markkinointia, jakelua 
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tai myyntiä asiakkaille.

Or. en

Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ennen 1 kohdan mukaisen kiellon tai 
rajoituksen asettamista toimivaltainen 
viranomainen voi ilmoittaa 
aikomuksestaan kieltää sijoitustuote tai 
rahoitusväline tai rajoittaa sitä, ellei 
sijoitustuotteen tai rahoitusvälineen 
ominaisuuksiin tehdä tiettyjä muutoksia 
määrätyn ajanjakson kuluessa. 

Or. en

Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. Toimivaltainen viranomainen ei saa
asettaa kieltoa tai rajoitusta tämän artiklan 
mukaisesti, jollei se ole toimittanut kaikille 
muille toimivaltaisille viranomaisille ja 
EAMV:lle vähintään viikkoa ennen 
toimenpiteen toteuttamista seuraavia 
kirjallisia yksityiskohtaisia tietoja:

Or. en

Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 10 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

10. Komissio hyväksyy delegoituja 
säädöksiä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteistä, joissa täsmennetään 
perusteet ja seikat, jotka EAMV ottaa 
huomioon määrittäessään, milloin 
sijoittajansuojan tai finanssimarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan ja eheyteen 
sekä koko finanssijärjestelmän taikka sen 
osan vakauteen unionissa kohdistuu
2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja uhkia.
Näiden perusteiden ja seikkojen 
yhteydessä on otettava huomioon 
direktiivin .../.../EU [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 59 artiklan 
3 kohdan mukaisesti laaditut teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, ja niissä 
on erotettava toisistaan tilanteet, joissa 
EAMV toteuttaa toimenpiteitä, koska 
toimivaltainen viranomainen ei ole niitä 
toteuttanut, ja tilanteet, joissa EAMV 
toteuttaa toimenpiteitä sellaisen lisäriskin 
vuoksi, johon toimivaltainen 
viranomainen ei voi puuttua direktiivin 
.../.../EU [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 71 artiklan 
2 kohdan i alakohdan ja 72 artiklan 
1 kohdan f–g alakohdan nojalla. 

Or. en

Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kolmannen maan yritys voi tarjota 
direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 30 artiklassa 
lueteltuja palveluita unioniin 
sijoittautuneille hyväksyttäville 
vastapuolille ilman sivuliikkeen 
perustamista vain siinä tapauksessa, että se 

1. Kolmannen maan yritys voi tarjota 
direktiivin .../.../EU [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 30 artiklassa 
lueteltuja palveluita unioniin 
sijoittautuneille hyväksyttäville 
vastapuolille ja direktiivin .../.../EU [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] liitteessä II 
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on rekisteröity 37 artiklan mukaisesti 
rekisteriin, jota EAMV pitää kolmansien 
maiden yrityksistä.

olevassa I jaksossa tarkoitetuille 
ammattimaisille asiakkaille ilman 
sivuliikkeen perustamista vain siinä 
tapauksessa, että se on rekisteröity 37 
artiklan mukaisesti rekisteriin, jota EAMV 
pitää kolmansien maiden yrityksistä.

Or. en

Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa 
määritetään tiedot, jotka hakemuksen 
esittävän kolmannen maan yrityksen on 
annettava EAMV:lle 3 kohdan mukaisessa 
rekisteröintihakemuksessaan, ja 4 kohdan 
mukaisesti annettavien tietojen muoto.

Or. en

Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

EAMV toimittaa nämä tekniset 
sääntelystandardit 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, 12 kuukautta tämän 
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asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
40 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä määräämättömäksi 
ajaksi 41 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä.

2. Siirretään komissiolle 2 artiklan 3 
kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 6 
artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 4 
kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa, 11 
artiklan 2 kohdassa, 12 artiklan 2 
kohdassa, 13 artiklan 7 kohdassa, 14 
artiklan 5 ja 6 kohdassa, 16 artiklan 3 
kohdassa, 18 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 19 
artiklan 3 kohdassa, 20 artiklan 3 
kohdassa, 28 artiklan 6 kohdassa, 29 
artiklan 6 kohdassa, 30 artiklan 3 
kohdassa, 31 artiklan 8 kohdassa, 32 
artiklan 6 kohdassa ja 35 artiklan 10 
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kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä määräämättömäksi 
ajaksi.

Or. en

Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi
milloin tahansa peruuttaa säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 
siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 3 
kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 6 
artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 
4 kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa, 11 
artiklan 2 kohdassa, 12 artiklan 2 
kohdassa, 13 artiklan 7 kohdassa, 14 
artiklan 5 ja 6 kohdassa, 16 artiklan 3 
kohdassa, 18 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 19 
artiklan 3 kohdassa, 20 artiklan 
3 kohdassa, 28 artiklan 6 kohdassa, 
29 artiklan 6 kohdassa, 30 artiklan 
3 kohdassa, 31 artiklan 8 kohdassa, 
32 artiklan 6 kohdassa ja 35 artiklan 
10 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 
siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. 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 pidennetään kahdella
kuukaudella.

5. 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 pidennetään kolmella
kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Täytäntöönpanosäädösten 
hyväksymisessä 24, 26 ja 37 artiklan 
mukaisesti komissiota avustaa 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 91
Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa [kahden vuoden 
kuluttua rahoitusmarkkina-asetuksen 
soveltamisen alkamisesta, kuten 41 
artiklan 2 kohdassa tarkennetaan]
EAMV:tä kuultuaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen
13 artiklan toimivuudesta, mukaan lukien 
siitä, onko toimivaltaisten viranomaisten 
vastaanottamien ja niiden välillä 
vaihdettujen liiketoimista annettavien 
ilmoitusten sisältö ja muoto sellainen, että 
niiden avulla voidaan seurata 13 artiklan 1 
kohdan mukaisesti kattavasti 
sijoituspalveluyritysten toimintaa.
Komissio voi esittää aiheellisia ehdotuksia, 
mukaan lukien ehdotukset, joiden 
mukaisesti liiketoimista on ilmoitettava 
toimivaltaisten viranomaisten sijaan 
EAMV:n nimittämälle järjestelmälle, jonka 
välityksellä toimivaltaiset viranomaiset 
voivat saada kaikki tämän artiklan 
mukaisesti annetut tiedot.

2. Viimeistään ...* komissio antaa 
EAMV:tä kuultuaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen
23 artiklan toimivuudesta, mukaan lukien 
siitä, onko toimivaltaisten viranomaisten 
vastaanottamien ja niiden välillä 
vaihdettujen liiketoimista annettavien 
ilmoitusten sisältö ja muoto sellainen, että 
niiden avulla voidaan seurata 23 artiklan 
1 kohdan mukaisesti kattavasti 
sijoituspalveluyritysten toimintaa.
Komissio voi esittää aiheellisia ehdotuksia, 
mukaan lukien ehdotukset, joiden 
mukaisesti liiketoimista on ilmoitettava 
toimivaltaisten viranomaisten sijaan 
EAMV:n nimittämälle järjestelmälle, jonka 
välityksellä toimivaltaiset viranomaiset 
voivat saada kaikki tämän artiklan 
mukaisesti annetut tiedot.

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, 42 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Kolmansien maiden rahoituslaitokset 
voivat tarjota palveluja ja harjoittaa 
toimintaa jäsenvaltioissa kansallisten 
järjestelmien mukaisesti yhden vuoden 
ajan siitä, kun komissio on tehnyt 
asianomaista kolmatta maata koskevan 
päätöksen direktiivin .../.../EU [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 41 artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.
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Or. en

Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, 18 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en
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PERUSTELUT

Johdanto

Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 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 huippunopeaa algoritmikaupankäyntiä 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, sillä on hyvä poistaa kaikki sääntelykehyksen porsaanreiät, jotta markkinat 
eivät jää osittain sääntelyn ulkopuolelle.

Ensimmäisessä rahoitusmarkkinadirektiivissä erotettiin toisistaan kolme organisoitujen 
toteuttamispaikkojen ryhmää – eli säännellyt markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja kauppojen sisäiset toteuttajat – mutta komissio ottaa nyt käyttöön 
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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. Lisäksi 
esittelijä ehdottaa, että "kahdenvälinen" ja "monenkeskinen" järjestelmä määritellään 
selkeämmin, jotta aikaansaadaan tarkka ero kahdenvälisen ja monenkeskisen kaupankäynnin 
välille ja jotta varmistetaan, että markkinaosapuoliin sovelletaan asianmukaisia sääntöjä.

Esittelijä panee merkille markkinainfrastruktuuriin pääsyä koskevat säännökset. Esittelijä 
katsoo, että tällainen pääsy voisi aiheuttaa ongelmia likviditeetin pirstoutumisen kautta tai jos 
kyseessä olisi yhteentoimivuus, ja että valvojien on näin ollen voitava puuttua asiaan 
estääkseen tällaisten ongelmien syntymisen kuten Euroopan markkinarakenneasetuksessa on 
todettu. 

Rahoitusmarkkinoita koskevan asetusehdotuksen mukaisesti kauppaa edeltävää ja sen 
jälkeistä avoimuutta koskevat vaatimukset olisi laajennettava koskemaan myös 
osakkeenomaisia tuotteita ja muita kuin oman pääoman ehtoisia välineitä. Koska esittelijä 
kannattaa avoimuutta lisääviä toimenpiteitä, hän puoltaa tätä lähestymistapaa ja vain 
mukauttaa mahdollisuutta myöntää muille kuin oman pääoman ehtoisille välineille 
vapautuksia. Komission ehdottamiin velvoitteisiin, jotka liittyvät velvollisuuteen ilmoittaa 
liiketoimista toimivaltaisille viranomaisille, kuuluu säännellyille markkinoille, 
monenkeskisille kaupankäyntijärjestelmille ja organisoiduille kaupankäyntijärjestelmille 
asetettu uusi vaatimus säilyttää toimeksiantoja koskevat tiedot siten, että ne ovat valvojien 
saatavilla vähintään viiden vuoden ajan. Esittelijä kannattaa näitä ehdotuksia.

Komission mukaan toimivaltaiset viranomaiset voisivat asettaa rahoitustuotteille tai 
finanssitoiminnoille tai -käytännöille pysyviä kieltoja tai rajoituksia, joita EAMV 
koordinoi. Lisäksi EAMV voi väliaikaisesti kieltää tai rajoittaa tuotteita, käytäntöjä ja 
palveluita. Esittelijä suhtautuu epäilevästi siihen, riittääkö mahdollisuus kieltää tuotteita tai 
palveluita vain jälkikäteen varmistamaan rahoitusmarkkinoiden vakauden tai 
sijoittajansuojan, ja ehdottaa sen vuoksi kahta lisäystä. Ensiksikin EAMV:n tai toimivaltaisten 
viranomaisten ei pitäisi vain seurata rahoitusvälineitä vaan myös sijoitustuotteita, 
strukturoidut talletukset mukaan lukien. Toiseksi EAMV:n tai toimivaltaisten viranomaisten 
olisi myös voitava sen lisäksi, että niillä on mahdollisuus asettaa kieltoja tai rajoituksia 
tuotteille, joita on jo markkinoitu, asettaa varotoimenpiteenä rajoituksia tai kieltoja jo ennen 
kuin sijoitustuote tai rahoitusväline tuodaan markkinoille. Lisäksi EAMV:n ja toimivaltaisten 
viranomaisten olisi ilmoitettava, mikäli ne aikovat ennalta varautuvasti kieltää sijoitustuotteen 
tai rahoitusvälineen, jotta kyseiseen välineeseen tai tuotteeseen voidaan tehdä muutoksia 
tietyn määräajan kuluessa.

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 
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luonnokset pyydetyiksi sääntelystandardeiksi.


