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LYHYET PERUSTELUT

Rahoitusvälineiden markkinoista annettu direktiivi 2004/39/EY (rahoitusmarkkinadirektiivi), 
joka tuli voimaan marraskuussa 2007, on yksi EU:n finanssialan sääntelyn kulmakiviä, ja 
valmistelija myöntää, että nykyistä rahoitusmarkkinadirektiiviä on tarkistettava (jäljempänä 
"rahoitusmarkkinadirektiivi II") sen heikkouksien korjaamiseksi.

Sen jälkeen on kuitenkin ilmennyt kaksi seikkaa, joiden myötä on käynyt ilmi, että 
parannuksia on tehtävä: ensiksi finanssimarkkinat ovat kehittyneet huomattavasti ja niille on 
tullut uusia tuotteita. Toiseksi vuoden 2008 rahoituskriisit ja sen seuraukset paljastivat 
heikkouksia näiden markkinoiden toiminnassa ja avoimuudessa sekä puutteita 
rahoitusmarkkinadirektiivin tarjoamissa mahdollisuuksissa puuttua niihin. Tarvittavat 
johtopäätökset tehtyään Euroopan komissio ehdottaa rahoitusmarkkinadirektiivin 
tarkistamista. Tarkistuksen tärkeimmät tavoitteet ovat seuraavat: 

– vähemmän säänneltyjen markkinoiden avoimuuden ja valvonnan lisääminen 
– markkinahäiriöiden riskien ja järjestelmäriskien pienentäminen 
– sijoittajien parempi suojelu ja luottamuksen palauttaminen 
– finanssimarkkinoiden tehostaminen ja markkinaosapuolille aiheutuvien tarpeettomien 

kustannusten alentaminen ja
– finanssimarkkinoiden avoimuuden lisääminen ja tehokkaampi sääntely. 

Ehdotettu uusi lainsäädäntö koostuu kahdesta eri säädöksestä, direktiivistä 
(rahoitusmarkkinadirektiivi) ja rahoitusvälineiden markkinoita koskevasta asetuksesta 
(jäljempänä rahoitusmarkkina-asetus), ja niitä olisi näin ollen käsiteltävä yhdessä. Ehdotetun 
asetuksen päätavoitteena on vahvistaa kaikissa jäsenvaltioissa yhtenäiset vaatimukset, jotka 
koskevat kauppatietojen julkistamista, liiketoimista annettavia ilmoituksia, kaupankäyntiä 
johdannaisilla organisoiduissa kauppapaikoissa, syrjimätöntä pääsyä selvitykseen ja 
vertailuarvoilla tapahtuvaan kaupankäyntiin sekä toimivaltaisten viranomaisten valtuuksia 
tuotteita koskevien interventioiden alalla. 

Valmistelijan mielestä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnossa voitaisiin 
keskittyä etupäässä siihen, miten ehdotettu asetus vaikuttaa finanssialan ulkopuolisiin 
yrityksiin kuten hyödykealoihin. Valmistelija pohtii, ovatko ehdotetun asetuksen vaatimukset 
oikeasuhteisia finanssialan ulkopuolisille yrityksille. Yleisesti ottaen valmistelija katsoo, että 
finanssialan ulkopuolisia yrityksiä, esimerkiksi hyödykealoja, ei tulisi niiden luonteen vuoksi 
kohdella perinteisinä rahoituslaitoksina kuten pankkeja. Finanssialan ulkopuolisten yritysten 
kaupankäyntitoiminta ei aiheuta järjestelmäriskiä ja se on oleellinen osa yritysten 
liiketoimintaa. 

Näin ollen valmistelija haluaa tulevissa keskusteluissa keskittyä enemmän – ja tarvittaessa 
tehdä tarkistuksia myöhemmässä vaiheessa – rahoitusmarkkina-asetuksen vaikutuksiin 
finanssialan ulkopuolisiin yrityksiin. Esimerkiksi energiatuotteiden tukkumarkkinoita 
säännellään jo energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetulla 
asetuksella 2011/1227/EY (REMIT), minkä vuoksi voidaan väittää, että 24 artiklan 
kaupankäyntivelvollisuutta ei tulisi soveltaa tukkutason energiatuotteisiin, joita toimivaltaiset 
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vakavaraisuusvalvontaviranomaiset valvovat asianmukaisesti REMIT-asetuksessa 
tarkoitetulla tavalla.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksien osalta 
sekä sellaisten johdannaisten osalta, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä. Tätä 
vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on ylläpidettävä 
kaupankäyntijärjestelmä huomioon ottaen 
julkistettava hinnat sekä kyseisillä 
hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus 
järjestelmissään ilmoitetuille 
toimeksiannoille tai hintatarjouksille 
sellaisten joukkovelkakirjojen ja 
strukturoitujen rahoitustuotteiden osalta, 
jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksien osalta 
sekä sellaisten johdannaisten osalta, joihin 
sovelletaan 24 artiklassa tarkoitettua 
kaupankäyntivelvollisuutta. Tätä 
vaatimusta on sovellettava myös 
kiinnostuksen ilmauksiin, jotka antavat 
perusteet toimiin. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on asetettava nämä tiedot 
jatkuvasti yleisön saataville tavanomaisena 
kaupankäyntiaikana.
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kaupankäyntiaikana.

Tätä julkistamisvelvollisuutta ei sovelleta 
finanssialan ulkopuolisten vastapuolien 
johdannaiskauppaan, joka vähentää 
kyseisen vastapuolen liiketoimintaan tai 
liiketoiminnan rahoittamiseen suoraan 
liittyvää, objektiivisesti mitattavissa olevaa 
riskiä.

Perustelu

Finanssialan ulkopuolisten yritysten käyttämät johdannaiset on suunniteltu siten, että ne 
suojaavat liiketoimintaa riskeiltä joustavasti ja tehokkaasti. Tarkistuksella vapautetaan tämä 
liiketoiminta avoimuusvaatimuksista, koska tällaisen mukautetun liiketoiminnan 
julkaiseminen vaarantaisi todennäköisesti luottamuksellisuuden.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Säänneltyjen markkinoiden sekä 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien on julkistettava 
toteutettujen liiketoimien hinnat, määrät ja 
ajankohdat sellaisille joukkovelkakirjoille 
ja strukturoiduille rahoitustuotteille, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksille sekä 
sellaisille johdannaisille, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi tai joilla 
käydään kauppaa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä. Säänneltyjen 
markkinoiden sekä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien on julkistettava 
yksityiskohtaiset tiedot näistä liiketoimista 
niin reaaliaikaisesti kuin on teknisesti 

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

Tätä julkistamisvelvollisuutta ei sovelleta 
finanssialan ulkopuolisten vastapuolien 
johdannaiskauppaan, joka vähentää 
kyseisen vastapuolen liiketoimintaan tai 
liiketoiminnan rahoittamiseen suoraan 
liittyvää, objektiivisesti mitattavissa olevaa 
riskiä.

Perustelu

Finanssialan ulkopuolisten yritysten käyttämät johdannaiset on suunniteltu siten, että ne 
suojaavat liiketoimintaa riskeiltä joustavasti ja tehokkaasti. Tarkistuksella vapautetaan tämä 
liiketoiminta avoimuusvaatimuksista, koska tällaisen mukautetun liiketoiminnan 
julkaiseminen vaarantaisi todennäköisesti luottamuksellisuuden.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä julkistamisvelvollisuutta ei sovelleta 
tällaiseen finanssialan ulkopuolisten 
vastapuolien johdannaiskauppaan, joka 
vähentää kyseisen vastapuolen 
liiketoimintaan tai liiketoiminnan 
rahoittamiseen suoraan liittyvää, 
objektiivisesti mitattavissa olevaa riskiä.

Perustelu

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

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat 
joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia joukkovelkakirjoilla ja 
strukturoiduilla rahoitustuotteilla, jotka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla tai joista on 
julkaistu esite, päästöoikeuksilla ja 
johdannaisilla, jotka ovat selvityskelpoiset 
ja joista annetaan asetuksen [Euroopan 
markkinarakenneasetus] [6] artiklan 
mukainen ilmoitus 

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

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

Tätä julkistamisvelvollisuutta ei sovelleta 
tällaiseen finanssialan ulkopuolisten 
vastapuolien johdannaiskauppaan, joka 
vähentää kyseisen vastapuolen 
liiketoimintaan tai liiketoiminnan 
rahoittamiseen suoraan liittyvää, 
objektiivisesti mitattavissa olevaa riskiä.

Perustelu

Yritysten käyttämät johdannaiset on suunniteltu siten, että ne suojaavat liiketoimintaa 
riskeiltä joustavasti ja tehokkaasti. Tarkistuksella vapautetaan tämä liiketoiminta 
avoimuusvaatimuksista, koska tällaisen mukautetun liiketoiminnan julkaiseminen vaarantaisi 
todennäköisesti luottamuksellisuuden.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2a. Kaupankäyntivelvollisuutta ei 
sovelleta tukkutason energiatuotteisiin, 
joita energian tukkumarkkinoiden 
eheydestä ja tarkasteltavuudesta 
25 päivänä lokakuuta 2011 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 1227/2011 
tarkoitetut toimivaltaiset 
vakavaraisuusvalvontaviranomaiset 
valvovat asianmukaisesti.
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Perustelu

Rahoitusmarkkina-asetuksessa määritelty kaupankäyntivelvollisuusmenettely voi kaventaa 
Euroopan markkinarakenneasetuksessa tunnustettua soveltamisalaa. Lisäksi siinä ei oteta 
huomioon energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetun asetuksen 
(EU) N:o 1227/2011 myötä voimaan tulleita energian tukkumarkkinoita koskevia säännöksiä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Markkinoiden taloudellinen hyödyllisyys – niiden kyky tarjota hintatiedot julkisesti ja torjua 
riskejä, joita ei voida välttää – on ensisijainen toimi, joka valvojien on toiminnassaan 
säilytettävä. Tämän olisi kuuluttava niiden (ja EAMV:n) toimenkuvaan samalla tavoin kuin se 
kuuluu CFTC:n (Commodity Futures Trading Commission) toimenkuvaan Yhdysvalloissa.

Tarkistus 8

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 valta antaa 
delegoituja säädöksiä viiden vuoden ajaksi 
asetuksen voimaantulopäivästä.

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden 
pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
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vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä. 

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Asetusta sovelletaan täysimääräisesti 
henkilöihin, joiden pääasiallisena 
liiketoimintana on kaupankäynti 
hyödykkeillä ja/tai hyödykejohdannaisilla 
omaan lukuun, … päivästä …kuuta …*.
Jos hyödykkeillä ja/tai 
hyödykejohdannaisilla omaan lukuunsa 
kauppaa käyvät henkilöt ovat osa ryhmää, 
jonka pääasiallisena liiketoimintana on 
muiden sijoituspalvelujen tarjoaminen 
direktiivin 2004/39/EY mukaisesti tai 
pankkipalvelujen tarjoaminen direktiivin 
2000/12/EY mukaisesti, asetusta 
sovelletaan 2 kohdan mukaisesti.
__________
* EUVL: lisätään päivämäärä, joka on 
kaksi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Perustelu

Rahoitusmarkkina-asetusta sovelletaan tulevaisuudessa uusiin tulokkaisiin, jotka jäivät 
aiemmin sen soveltamisalan ulkopuolelle ja joiden on ensi kertaa täytettävä asetuksen 
monimutkaiset vaatimukset ja tehtävä vastaavat rakennemuutokset, toisin kuin rahoitusalan 
yritykset, joiden on vain huolehdittava lisävaatimuksista. Näin ollen ne tarvitsevat pidemmän 
määräajan täytäntöönpanoa varten. 
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