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LYHYET PERUSTELUT

Marraskuussa 2007 voimaan tullut rahoitusvälineiden markkinoita koskeva direktiivi 
(rahoitusmarkkinadirektiivi 2004/39/EY) on yksi EU:n finanssialan sääntelyn kulmakivistä. 
Valmistelija myöntää, että nykyistä rahoitusmarkkinadirektiiviä on tarkistettava (jäljempänä 
rahoitusmarkkinadirektiivi II) sen heikkouksien korjaamiseksi ja rahoitusmarkkinoiden 
avoimuuden ja sääntelyn lisäämiseksi. 

Rahoitusmarkkinadirektiivin soveltamisesta myönnetyt poikkeukset

Valmistelija katsoo, että rahoitusmarkkinadirektiivi II:n soveltamisalasta myönnetyt lukuisat 
poikkeukset ovat harhaanjohtavia tai ne eivät ole riittävän selkeitä, ja esittää joitakin 
tarkistuksia niiden selkeyttämiseksi. 

Yleisesti ottaen valmistelija katsoo, että rahoitusmarkkinadirektiivin ei pitäisi kattaa täysin 
hyödykealojen kaltaisia finanssialan ulkopuolisia yrityksiä niiden luonteen vuoksi. Tämä 
lähestymistapa on myös täysin yhdenmukainen johdanto-osan 88 kappaleessa esitetyn 
komission aikomuksen kanssa. Sillä halutaan varmistaa, että finanssiryhmiin kuulumattomien 
yritysten toiminnot, joihin sisältyy esimerkiksi suojausta (hedging) tuotantoon liittyviltä ja 
muilta riskeiltä oheispalveluina, jäävät edelleen soveltamisalan ulkopuolelle. Finanssialan 
ulkopuolisten yritysten kaupankäyntitoiminta ei aiheuta järjestelmäriskiä, ja se on oleellinen 
osa yritysten liiketoimintaa. 

Muissa selvennyksissä viitataan pääasiassa kriteereihin, joilla määritellään, onko toiminta 
pääasiallisen liiketoiminnan oheispalvelu. Määrittelyn pääperiaatteista ei pitäisi huolehtia 
delegoitujen säädösten kautta, ja määrittelyyn olisi sisällytettävä, että toiminta voi olla 
oheispalvelua vain, kun se on pääasiallisen liiketoiminnan riskinhallintakeino ja kun toiminta 
on huomattavasti vähäisempää kuin pääasiallinen liiketoiminta.

Jos finanssialan ulkopuolisia yrityksiä pidetään rahoitusmarkkinadirektiivissä 
finanssiyrityksinä, niiden on noudatettava monien rahoitussäännösten kalliita velvoitteita. 
Niitä koskisi esimerkiksi kaikkien OTC-johdannaisten transaktioiden selvitysvelvollisuus 
Euroopan markkinarakenneasetuksen määritelmän mukaisesti tai niitä voitaisiin vaatia 
pitämään pääomapuskuria vuoden 2014 jälkeen vakavaraisuusdirektiivin mukaisesti. 

Tämän tuloksena sekä Euroopan markkinarakenneasetus että vakavaraisuusdirektiivi 
edellyttäisivät, että yrityksillä on enemmän pääomaa varantona niiden tarpeellista 
kaupankäyntitoimintaa varten, millä haitattaisiin yritysten investointikykyä. Riskinhallinnasta 
tulee myös paljon kalliimpaa ja sen seurauksena jotkut yritykset, etenkin pk-yritykset, 
pidättäytyisivät riskinhallinnasta tai ainakin harjoittaisivat sitä vähemmän. 

Useimmilla pk-yrityksillä ei ole varaa osallistua itse suoraan kaupankäynnin kohteena oleville 
markkinoille pääasialliseen liiketoimintaansa liittyvien riskien hallinnoimiseksi, ja siksi 
niiden on perustettava yhteisyrityksiä kriittisen massan luomiseksi markkinoille pääsyä varten 
tavoitteenaan pääasiallisen liiketoiminnan riskienhallinta. Myös näihin yritysrakenteisiin on 
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puututtava, jotta varmistetaan asianmukaiset poikkeukset finanssialan ulkopuolisille pk-
yrityksille ja niiden yhteisyrityksille.

Rahoitusvälineiden luokittelu

Markkinarahoitusdirektiivi II:ssa termiinituotteet, jotka voidaan toteuttaa kohde-etuus 
luovuttaen, on luokiteltu rahoitusvälineiksi. Nämä termiinit ovat kuitenkin ratkaisevan 
tärkeitä yritysten riskinhallinnalle ja poikkeavat perustavanlaatuisesti keinotteluun 
käytettävistä rahoitusvälineistä, sillä niihin ei sisälly mitään rahoituksellista (nettoarvon 
tilitys)selvitystä ja kohde-etuutena oleva fyysinen hyödyke toimitetaan tosiasiallisesti 
aikataulussa. Näin ollen kohde-etuus luovuttaen toteutetut termiinit eivät aiheuta riskiä 
rahoitusmarkkinoille. Jos termiinituotteita, jotka voidaan toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, 
pidetään rahoitusvälineinä, on sillä monia seurauksia rahoitusmarkkinadirektiivin, Euroopan 
markkinarakenneasetuksen ja markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen nojalla. 

Tämänhetkisessä markkinarahoitusdirektiivi II:ssa vähennetään yritysten kykyä käyttää 
hyväksi oheistoimintapoikkeusta (2 artiklan 1 kohdan i alakohta), koska suurin osa niiden 
kaupasta käydään termiinisopimuksilla, jotka toteutetaan kohde-etuus luovuttaen. 
Termiinituotteisiin, jotka voidaan toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, voitaisiin myös täten 
soveltaa 59 artiklassa vahvistettuja positiolimiittejä. Termiinituotteiden, jotka voidaan 
toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, luokittelu rahoitusvälineiksi energiamarkkinoiden eheydestä 
ja läpinäkyvyydestä annetussa asetuksessa lisäisi mahdollisuutta, että rahoitusalan 
ulkopuoliset yritykset pitävät selvityskynnysarvon ylittäviä positioita, minkä vuoksi niitä 
koskisi selvitysvelvollisuus. Lisäksi termiinit, jotka voidaan toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, 
kuuluvat markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen piiriin. 

Vertailun vuoksi todettakoon, että Yhdysvaltojen vastaavassa lakiesityksessä (eli Dodd-
Frank-säädöksessä) käytetään toista rahoitusvälineiden määritelmää, jossa myös suljetaan 
johdannaiset, jotka voidaan toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, selkeästi lain soveltamisalan 
ulkopuolelle. Termiinit, jotka voidaan toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, on sitä paitsi jo 
katettu asetuksella energiamarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä. 

Valmistelija ehdottaa siksi, että soveltamisalan ulkopuolelle suljetaan yksiselitteisesti tuotteet, 
jotka voidaan toteuttaa kohde-etuus luovuttaen ja joita ei tehdä kaupallisiin tarkoituksiin ja 
joilla ei ole muiden johdannaisrahoitusvälineiden ominaisuuksia.

Positiolimiitit

Yritysten positioiden rajoittaminen johdannaismarkkinoilla rajoittaa niiden kykyä 
tehokkaaseen riskinhallintaan tai pääsyä päästöoikeusmarkkinoille, mikä lopulta lisää 
kustannuksia ja kokonaisriskiä niiden alalla. Lisäksi se saattaa pakottaa yritykset etsimään 
suojausmahdollisuuksia muilla likviditeetiltään heikoilla ja riskialttiilla markkinoilla, mikä 
nostaa riskinhallintakustannuksia ja lopulta kuluttajahintoja. Valmistelija pitää siksi 
parempana rahoitusmarkkina-asetuksen 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
positionhallintalähestymistapaa, koska se on joustavampi ja paremmin räätälöity 
markkinoiden ominaispiirteisiin. 
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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Siirtoverkonhaltijoihin ja niiden 
palveluntarjoajiin on sovellettava 
poikkeusta, kun ne myöntävät oikeuksia 
fyysisten siirto-oikeuksien (PTR) tai 
finanssisiirto-oikeuksien (FTR) muodossa 
ja kun ne tarjoavat kauppapaikan niiden 
myyntiin jälkimarkkinoilla, jotta sähkön 
ja maakaasun sisämarkkinat toimisivat 
asianmukaisesti ja jotta direktiivin 
2009/72/EY, direktiivin 2009/73/EY, 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 ja asetuksen 
(EY) N:o 715/2009 mukaisia 
siirtoverkonhaltijoiden tehtäviä voidaan 
hoitaa ja näiden asetusten mukaisesti 
hyväksyttyjä verkkosääntöjä ja 
suuntaviivoja noudattaa. Jotta 
mahdollistetaan siirto-oikeuksien tehokas 
kauppa, poikkeusta on sovellettava 
kaikkiin henkilöihin, jotka ostavat tai 
myyvät kyseisiä siirto-oikeuksia. 

Perustelu

Fyysisten siirto-oikeuksien (PTR) tai finanssisiirto-oikeuksien (FTR) määrittely 
rahoitusvälineiksi saattaa hyvin johtaa siihen, että markkinatoimijat pidättäytyvät siirto-
oikeuksien kaupasta, koska ne saattavat pitää rahoitusmarkkinadirektiivin vaatimuksia liian 
raskaina. Fyysisillä siirto-oikeuksilla ja finanssisiirto-oikeuksilla käytävä kauppa 
myötävaikuttaa kuitenkin niiden riskeiltä suojaavien tehtävien vuoksi merkittävästi energian 
sisämarkkinoiden tehokkaaseen toimintaan, ja siksi niihin ei pitäisi soveltaa 
rahoitusmarkkinadirektiiviä.
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

(88) Ottaen huomioon G20-maiden 
finanssiministerien ja keskuspankkien 
johtajien 15 päivänä huhtikuuta 2011 
antama julkilausuma, jonka mukaan 
hyödykejohdannaisten markkinoiden 
osapuoliin olisi sovellettava asianmukaista 
sääntelyä ja valvontaa, poikkeuksia, joita 
hyödykejohdannaisten markkinoilla 
toimiville eri markkinaosapuolille on 
myönnetty direktiivistä 2004/39/EY, olisi 
mukautettava sen varmistamiseksi, että 
finanssiryhmiin kuulumattomien yritysten 
toiminnot, joihin sisältyy suojausta
(hedging) tuotantoon liittyviltä ja muilta 
riskeiltä sekä hyödykejohdannaisiin ja 
eksoottisiin johdannaisiin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamista 
oheispalveluina pääasiallisen 
liiketoiminnan asiakkaille, jäävät edelleen 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, mutta hyödykkeiden ja 
hyödykejohdannaisten kaupankäyntiin 
erikoistuvien yritysten olisi kuuluttava 
tämän direktiivin soveltamisalaan.

(88) Ottaen huomioon G20-maiden 
finanssiministerien ja keskuspankkien 
johtajien 15 päivänä huhtikuuta 2011 
antama julkilausuma, jonka mukaan 
hyödykejohdannaisten markkinoiden 
osapuoliin olisi sovellettava asianmukaista 
sääntelyä ja valvontaa, poikkeuksia, joita 
hyödykejohdannaisten markkinoilla 
toimiville eri markkinaosapuolille on 
myönnetty direktiivistä 2004/39/EY, olisi 
mukautettava sen varmistamiseksi, että 
finanssiryhmiin kuulumattomien yritysten 
toiminnot, joihin sisältyy suojausta
(hedging) tuotantoon liittyviltä ja muilta 
riskeiltä sekä hyödykejohdannaisiin ja 
eksoottisiin johdannaisiin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamista 
oheispalveluina pääasiallisen 
liiketoiminnan asiakkaille, jäävät edelleen 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle. On pidettävä mielessä, että 
yrityksiin, joiden pääasiallinen 
liiketoiminta on hyödykkeen tuottaminen 
ja/tai tarjoaminen ja jotka käyvät omaan 
lukuunsa kauppaa hyödykejohdannaisilla 
oheispalveluina, sovelletaan jo räätälöityä 
sääntelyvalvontaa ja sääntelyn 
edellyttämää raportointia etenkin 
avistaliiketoimien ja kohde-etuus 
luovuttaen toteutettujen 
termiiniliiketoimien osalta asetuksen (EU) 
N:o 2011/1227 (asetus energian 
tukkumarkkinoiden eheydestä ja 
tarkasteltavuudesta) nojalla sekä 
sääntelyn edellyttämää raportointia 
standardijohdannaisliiketoimien osalta ja 
sääntelyvalvontaa asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) 
nojalla. Hyödykkeiden ja 
hyödykejohdannaisten kaupankäyntiin 
erikoistuvien yritysten olisi kuitenkin
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kuuluttava tämän direktiivin 
soveltamisalaan

Perustelu

Euroopan markkinarakenneasetuksen ja alakohtaisen asetuksen (asetus energiamarkkinoiden 
eheydestä ja läpinäkyvyydestä (EY) N:o 2011/1227/EY) jo kattamat yritykset olisi 
vapautettava rahoitusmarkkinadirektiivin soveltamisesta, jos kyseessä on niiden pääasiallisen 
liiketoiminnan oheispalvelu. Asetus energiamarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä 
sisältää tehokkaan ja asianmukaisen markkinavalvontakehyksen ja transaktioista 
ilmoittamista koskevat vaatimukset, jotka kattavat yksiselitteisesti transaktiot, jotka eivät 
kuulu rahoitusmarkkinadirektiivin soveltamisalaan. Tämän lisäksi asetus 
energiamarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä tarjoaa myös kehyksen, joka koskee 
transaktioista raportointia ja keskusselvitystä tai muita riskinhallintavelvoitteita. 

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) henkilöihin, jotka tarjoavat 
sijoituspalveluja yksinomaan 
emoyrityksilleen, tytäryrityksilleen tai 
emoyritystensä muille tytäryrityksille;

b) henkilöihin ja yhteisjohtoisiin 
yrityksiin, jotka tarjoavat sijoituspalveluja 
yksinomaan emoyrityksilleen, 
tytäryrityksilleen tai emoyritystensä muille 
tytäryrityksille;

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) ole säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
jäseniä tai osapuolia; tai

ii) ole säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
jäseniä tai osapuolia ja harjoita 
algoritmistä kaupankäyntiä; tai

Perustelu

Poikkeusten tarkentaminen on tarpeen, jottei rahoitusmarkkinadirektiivin säännöksille 
alisteta jokaista (etenkin vähäistä) reaalitaloudessa tapahtuvaa osallistumista 
pörssikauppaan (mahdollisesti hyödykkeiden hintariskeiltä tai valuuttariskeiltä 
suojautumiseksi tai yrityksen osakkeiden ostamiseksi/myymiseksi).
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Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä poikkeusta ei sovelleta 2 artiklan 1 
kohdan i alakohdan nojalla tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle
jätettyihin henkilöihin, jotka käyvät 
rahoitusvälineillä kauppaa omaan 
lukuunsa säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
jäseninä tai osapuolina, myös 
markkinatakaajina suhteessa 
hyödykejohdannaisiin, päästöoikeuksiin 
tai niiden johdannaisiin; 

Myöskään i alakohdan nojalla tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle
jätettyjen henkilöiden ei tarvitse täyttää 
tässä kohdassa säädettyjä ehtoja, jotta 
poikkeusta voitaisiin soveltaa heihin; 
tämä ei myöskään estä heitä saamasta 
poikkeusta toisen tämän artiklan nojalla 
sovellettavan poikkeuksen perusteella;

Tätä poikkeusta sovelletaan henkilöihin, 
jotka käyvät päästöoikeuksilla kauppaa 
vain omaan lukuunsa eivätkä siten tarjoa 
mitään muita sijoituspalveluja tai -
toimintoja tai toteuta 
asiakastoimeksiantoja ja jotka omistavat 
tai suoraan ylläpitävät 
direktiivissä 2003/87/EY tarkoitettuja 
laitoksia.

Perustelu

On selvennettävä d ja i kohdissa säädettyjen poikkeuksien välistä suhdetta.

Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

– tarjoavat asiakkaille sijoituspalveluja, 
jotka kohdistuvat hyödykejohdannaisiin, 
liitteen I C osan 10 kohdassa mainittuihin 
johdannaissopimuksiin tai 
päästöoikeuksiin tai niiden johdannaisiin 
edellyttäen, että
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i) kyseiset henkilöt auttavat asiakkaitaan 
harjoittamaan taloudellista toimintaa 
tuottamalla näille tarvittavan 
infrastruktuurin ja tarvittavat palvelut; ja
ii) asiakkaiden pääasiallista toimintaa ei 
ole ryhmätasolla tässä direktiivissä 
tarkoitettujen sijoituspalvelujen 
tarjoaminen tai direktiivissä 2006/48/EY 
tarkoitettujen pankkipalvelujen 
tarjoaminen;
tai

Perustelu

On luotava tasapuoliset toimintaedellytykset niin suurille teollisuusyrityksille, jotka käyvät 
rahoitusvälineillä kauppaa omaan lukuunsa, kuin pienille toimijoille, joiden täytyy kilpailussa 
pärjätäkseen käyttää kolmansien osapuolten ylläpitämiä tuotantopaikkoja (tukipalvelut ja 
taitotieto mukaan luettuina). Sellaiset tuotantopaikkojen ylläpitäjät, jotka käyvät kauppaa 
omaan lukuunsa tarjotakseen sijoituspalveluja pienille yrityksille, jotka harjoittavat 
toimintaansa niiden ylläpitämissä tuotantopaikoissa, olisi myös jätettävä soveltamisalan 
ulkopuolelle silloin, kun on kyse mainittujen yritysten pääasialliseen toimintaan liittyvästä 
oheistoiminnasta.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– käyvät kauppaa rahoitusvälineillä 
omaan lukuunsa toteuttamalla niiden 
omistajien ja osakkuus- ja tytäryhtiöiden 
toimeksiantoja yhteisjohtoisten yritysten 
tapauksessa,

Perustelu

Komission ehdotuksessa kuvailluissa poikkeuksissa ei kiinnitetä asianmukaista huomiota 
yritysrakenteiden ominaispiirteisiin etenkään pk-yritysten tapauksessa. Tarkistuksella 
pyritään estämään pk-yrityksiin kohdistuva syrjintä, sillä niillä ei ole varaa osallistua 
suoraan kaupankäyntiin markkinoilla ja siksi ne perustavat yhteisen yrityksen tai sitoutuvat 
strategisiin sopimuksiin kolmansien tahojen kanssa luodakseen kriittisen massan markkinoille 
osallistumista varten, jotta ne voivat hallinnoida pääasialliseen liiketoimintaansa liittyviä 
riskejä. Tarkistus liittyy tarkistukseen 5.
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Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

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

edellyttäen, että ryhmätasolla tämä 
tapahtuu kaikissa tapauksissa niiden 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintana tai omistajien ja niiden
osakkuus- ja tytäryhtiöiden pääasiallisen 
liiketoiminnan oheistoimintana, kun 
palvelut tarjoaa yhteisjohtoinen yritys, ja 
niiden pääasiallinen liiketoiminta ei ole 
tässä direktiivissä tarkoitettua 
sijoituspalvelujen tarjontaa tai direktiivissä
2006/48/EY tarkoitettua pankkipalvelujen 
tarjontaa;

Perustelu

Komission ehdotuksessa kuvailluissa poikkeuksissa ei kiinnitetä asianmukaista huomiota 
yritysrakenteiden ominaispiirteisiin etenkään pk-yritysten tapauksessa. Tarkistuksella 
pyritään estämään pk-yrityksiin kohdistuva syrjintä, sillä niillä ei ole varaa osallistua 
suoraan kaupankäyntiin markkinoilla ja siksi ne perustavat yhteisen yrityksen tai sitoutuvat 
strategisiin sopimuksiin kolmansien tahojen kanssa luodakseen kriittisen massan markkinoille 
osallistumista varten, jotta ne voivat hallinnoida pääasialliseen liiketoimintaansa liittyviä 
riskejä. Tarkistus liittyy tarkistukseen 4.

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

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

edellyttäen, että ryhmätasolla, riippumatta 
siitä, onko kyse konsolidointiryhmästä vai 
muusta yritysryhmästä, tämä tapahtuu 
kaikissa tapauksissa niiden pääasiallisen 
liiketoiminnan oheistoimintana ja niiden 
pääasiallinen liiketoiminta ei ole tässä 
direktiivissä tarkoitettua sijoituspalvelujen 
tarjontaa tai direktiivissä 2006/48/EY 
tarkoitettua pankkipalvelujen tarjontaa;
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Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on estää sellaisten liikeyritysten syrjintä, joilla ei ole varaa 
osallistua suoraan markkinoilla käytävään kauppaan hallitakseen pääasialliseen 
liiketoimintaansa kohdistuvia riskejä. Useimmiten tällaiset yritykset perustuvat 
kaupankäynnistään huolehtivan yrityksen kanssa konsolidoimattoman yritysryhmän 
saavuttaakseen kriittisen massan ja päästäkseen siten markkinoille. Nykyiset "emoyrityksen" 
ja "tytäryrityksen" määritelmät eivät sovellu tähän yhteyteen, koska niissä ei oteta huomioon 
tällaisen yhtiörakenteen erityispiirteitä.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) yrityksiin, joiden tarjoamat 
sijoituspalvelut ja/tai harjoittamat 
sijoitustoimet muodostuvat ainoastaan 
kaupankäynnistä omaan lukuun futuuri-, 
optio- tai muilla johdannaismarkkinoilla ja 
käteismarkkinoilla yksinomaan 
johdannaismarkkinoilla tehtyjen sijoitusten 
suojaamiseksi tai jotka käyvät kauppaa 
näiden markkinoiden muiden 
markkinaosapuolten lukuun tai jotka 
asettavat näiden markkinoiden osapuolille 
hinnat ja jotka ovat näiden markkinoiden 
selvitysosapuolten takaamia, kun kyseisten 
markkinoiden selvitysosapuolet ottavat 
vastuun näiden yritysten tekemien 
sopimusten täyttämisen varmistamisesta;

k) yrityksiin,

i) joiden tarjoamat sijoituspalvelut ja/tai 
harjoittamat sijoitustoimet muodostuvat 
ainoastaan kaupankäynnistä omaan lukuun 
futuuri-, optio- tai muilla 
johdannaismarkkinoilla ja 
käteismarkkinoilla yksinomaan 
johdannaismarkkinoilla tehtyjen sijoitusten 
suojaamiseksi tai jotka käyvät kauppaa 
näiden markkinoiden muiden 
markkinaosapuolten lukuun tai 

ii) jotka asettavat näiden markkinoiden 
osapuolille hinnat ja jotka ovat näiden 
markkinoiden selvitysosapuolten takaamia, 
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kun kyseisten markkinoiden 
selvitysosapuolet ottavat vastuun näiden 
yritysten tekemien sopimusten täyttämisen 
varmistamisesta;

Perustelu

Teksti olisi jaettava kahteen eri osaan, jotta tulee täysin selväksi, että yritykset voivat käyttää 
hyväkseen poikkeusta joko k alakohdan i alakohdan tai k alakohdan ii alakohdan nojalla.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) direktiivin 2009/72/EY 2 artiklan 4 
kohdassa tai direktiivin 2009/73/EY 2 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin 
siirtoverkonhaltijoihin niiden hoitaessa 
kyseisten direktiivien tai asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 tai asetuksen (EY) N:o 
715/2009 mukaisia tehtäviään, eikä 
mainittujen asetusten mukaisiin 
verkkosääntöihin ja suuntaviivoihin. 

n) direktiivin 2009/72/EY 2 artiklan 4 ja 
6 kohdassa tai direktiivin 2009/73/EY 2 
artiklan 4 ja 6 kohdassa tarkoitettuihin 
siirtoverkonhaltijoihin ja 
jakeluverkonhaltijoihin sekä direktiivin 
2009/73/EY 2 artiklan 10 ja 12 kohdassa 
tarkoitettuihin varastointilaitteiston 
haltijoihin ja nesteytetyn maakaasun 
käsittelylaitteiston haltijoihin niiden 
hoitaessa kyseisten direktiivien tai 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 tai asetuksen
(EY) N:o 715/2009 mukaisia
verkonhaltijoiden tehtäviään, joita ovat 
esimerkiksi siirto-oikeuksien tai muiden 
kapasiteettioikeuksien myöntäminen ja 
kauppapaikan tarjoaminen myyntiin 
jälkimarkkinoilla, ja muihin henkilöihin, 
jotka ostavat ja/tai myyvät näitä siirto-
oikeuksia tai muita kapasiteettioikeuksia,
eikä mainittujen asetusten mukaisiin 
verkkosääntöihin ja suuntaviivoihin; tätä 
poikkeusta sovelletaan vain edellä 
mainittuihin toimintoihin.

Perustelu

Siirtoverkonhaltijat, jakeluverkonhaltijat ja varastointilaitteiston haltijat ovat avainasemassa 
energian sisämarkkinoiden asiamukaisessa toiminnassa, sillä ne takaavat toimitusvarmuuden 
ja tarjoavat kuljetus-, jakelu- tai varastointivalmiudet kilpailukykyisellä tai 
oikeudenmukaisella tavalla. Siksi poikkeusjärjestelmän soveltamista olisi laajennettava niin, 
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että se kattaa täysin näiden infrastruktuuritoimijoiden toiminnan. 

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

– missä määrin toiminta objektiivisesti 
mitattavasti vähentää kaupalliseen 
toimintaan tai yritysrahoitukseen 
välittömästi liittyviä riskejä,

a) missä määrin toiminta objektiivisesti 
mitattavasti vähentää kaupalliseen 
toimintaan tai yritysrahoitukseen 
välittömästi liittyviä riskejä,

– toiminnan toteuttamiseksi käytetty 
pääoma.

b) toiminnan toteuttamiseksi käytetty 
pääoma tai toiminnasta johtuva riski siten, 
että molemmat ovat suhteessa ryhmän 
toimintaan, 
c) toiminta liittyy hyödykeriskien tai 
muiden ryhmän liiketoimintaan liittyvien 
riskien hallitsemiseen.

Perustelu

Jotta 88 artiklassa tarkoitettuja periaatteita noudatetaan, on säädettävä selkeästä 
poikkeuksesta rahoitusalan ulkopuolisille yrityksille, "joihin sisältyy suojausta (hedging) 
tuotantoon liittyviltä ja muilta riskeiltä". Oheistoiminnallinen luonne on a alakohdan lisäksi 
perusteltava vertaamalla toiminnan volyymia (pääoman tai riskin kautta) pääasiallisen 
liiketoiminnan volyymiin, ja olisi varmistettava, että kaupalliset yritykset käyvät kauppaa vain 
rahoitusvälineillä, jotka liittyvät sen yritysryhmän pääasialliseen liiketoimintaan, johon 
taho/henkilö kuuluu.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Henkilöitä, jotka 1 kohdan mukaisesti on 
jätetty tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, ei koske 36 artiklassa 
säädetty sijoituspalvelujen tarjoamisen ja 

2. Henkilöitä, jotka 1 kohdan mukaisesti on 
jätetty tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, ei koske 36 artiklassa 
säädetty sijoituspalvelujen tarjoamisen ja 
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sijoitustoiminnan harjoittamisen vapaus 
eikä 37 artiklassa säädetty vapaus perustaa 
sivuliikkeitä.

sijoitustoiminnan harjoittamisen vapaus 
eikä 37 artiklassa säädetty vapaus perustaa 
sivuliikkeitä. Tytäryritysten osalta vertailu 
pitäisi tehdä ryhmän toiminnan 
toteuttamiseksi käytetyn pääoman 
perusteella.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 25 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

25 a) 'yhteisjohtoisella yrityksellä' 
direktiivin 83/349/ETY 32 artiklassa 
määriteltyä yritystä, joka johtaa toista 
yritystä yhdessä yhden tai useamman 
yrityksen kanssa;

Perustelu

Tarkistuksissa 4 ja 5 vastikään esitetyn poikkeuksen soveltamista varten on viitattava
direktiiviin 83/349/ETY.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 25 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

25 b) 'ryhmätasolla' ryhmää, jonka 
yritykset muodostavat osallistumalla 
siihen joko vastavuoroisesti tai 
yksipuolisesti, riippumatta siitä, onko kyse 
konsolidointiryhmästä vai muusta 
yritysryhmästä; tässä yhteydessä ryhmä 
katsotaan yhdeksi yritykseksi.

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on estää sellaisten liikeyritysten syrjintä, joilla ei ole varaa 
osallistua suoraan markkinoilla käytävään kauppaan hallitakseen pääasialliseen 
liiketoimintaansa kohdistuvia riskejä. Useimmiten tällaiset yritykset perustuvat 
kaupankäynnistään huolehtivan yrityksen kanssa konsolidoimattoman yritysryhmän 
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saavuttaakseen kriittisen massan ja päästäkseen siten markkinoille. Nykyiset "emoyrityksen" 
ja "tytäryrityksen" määritelmät eivät sovellu tähän yhteyteen, koska niissä ei oteta huomioon 
tällaisen yhtiörakenteen erityispiirteitä.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 33 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 a) 'objektiivisesti mitattuna 
kaupalliseen toimintaan tai 
yritysrahoitukseen välittömästi liittyviä 
riskejä vähentävällä transaktiolla' 
transaktiota, jonka tarkoituksena on 
ryhmätasolla ja muiden sopimusten 
rinnalla vähentää:
i) mahdollista altistumista muutoksille, 
jotka koskevat sellaisten varojen, 
palveluiden, tuotantopanosten, tuotteiden, 
hyödykkeiden tai velkojen markkina-
arvoa, joita vastapuoli tai sen 
muodostama ryhmä omistaa, tuottaa, 
valmistaa, käsittelee, toimittaa, ostaa, 
kauppaa, vuokraa, myy tai hankkii tai 
perustellusti odottaa omistavansa, 
tuottavansa, valmistavansa, 
käsittelevänsä, toimittavansa, ostavansa, 
kauppaavansa, vuokraavansa, myyvänsä 
tai hankkivansa liiketoimintansa 
yhteydessä; tai
ii) mahdollista altistumista muutoksille, 
jotka koskevat a kohdassa tarkoitettujen 
varojen, palvelujen, tuotantopanosten, 
tuotteiden, hyödykkeiden ja velkojen 
markkina-arvoa ja johtuvat korkojen, 
inflaatioasteen, valuuttakurssien, 
hyödykehintojen tai päästöoikeuksien 
hintojen vaihtelusta tai jostain muusta 
olennaisesta muuttujasta.

Tarkistus 17
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 33 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 b) 'vilpittömässä tarkoituksessa tehtyä 
suojautumista koskevalla transaktiolla' 
joko:
a) sellaista transaktiota tai positiota, joka:
i) toimii tehtyä tai tulevaa transaktiota 
korvaavana transaktiona tai otettua tai 
fyysisesti kaupankäyntikanavan kautta 
myöhemmin otettavaa positiota 
korvaavana positiona;
ii) on asianmukainen taloudellinen keino 
vähentää liikeyrityksen johtamiseen ja 
hallintaan liittyviä riskejä; sekä
iii) syntyy mahdollisesta markkina-arvon 
muutoksesta
– henkilön omistamissa, tuottamissa, 
valmistamissa, käsittelemissä tai 
kauppaamissa varoissa tai varoissa, joita 
henkilö odottaa myöhemmin omistavansa, 
tuottavansa, valmistavansa, käsittelevänsä 
tai kauppaavansa;
– veloissa, jotka henkilö omistaa tai 
odottaa myöhemmin omistavansa; tai
– palveluissa, joita henkilö tuottaa ja 
ostaa tai odottaa myöhemmin tuottavansa
tai ostavansa;
tai
b) sellaista transaktiota tai positiota, joka 
alentaa sellaiseen johdannaiseen 
perustuvaan positioon liittyvää riskiä, 
joka:
i) toteutettiin sellaisen vastapuolen 
kanssa, jonka kohdalla olisi kyse 
vilpittömässä tarkoituksessa tehtyä 
suojautumista koskevasta transaktiosta; 
tai
ii) täyttää a kohdassa säädetyt 
vaatimukset.
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Perustelu

Hyödykemarkkinoiden tuottamien taloudellisten hyötyjen edistämiseksi on tärkeää määritellä, 
mitä suojautumisella tarkoitetaan. Markkinavalvonnan avulla olisi ajettava niiden osapuolten 
etua, jotka altistuvat hyödykehintariskille liiketoiminnan vääjäämättömänä seurauksena, ei 
hinnoilla keinottelun takia. Tähän määritelmään pitäisi liittää samat poikkeukset kuin 
Euroopan markkinarakenneasetuksessa ja Dodd-Frank-laissa.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
IV OSASTO

Komission teksti Tarkistus

POSITIOLIMIITIT JA RAPORTOINTI POSITIOIDEN HALLINTA JA 
RAPORTOINTI

Perustelu

Kauppapaikoilla pitäisi olla käytössä erilaisia hallintavälineitä ja -järjestelyjä. Positiolimiitit 
on yksi näistä välineistä, mutta kauppapaikan pitäisi voida käyttää myös muita 
"vaikutuksiltaan vastaavia vaihtoehtoisia järjestelyjä", kuten positioiden hallintaa.

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat ja monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ylläpitäjät, jotka 
ottavat kaupankäynnin kohteeksi 
hyödykejohdannaisia tai käyvät niillä 
kauppaa, soveltavat limiittejä
hyödykejohdannaisia koskeviin avoimiin 
positioihin, joita yksittäiset markkinoiden 
jäsenet tai osapuolet voivat omistaa, tai
altistumiseen tällaisille sijoituksille, tai 
vaikutuksiltaan vastaavia vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, kuten positioiden hallintaa, 
jotta voidaan
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Perustelu

Kynnysarvon ei pitäisi koskea sitä, kuinka monta sopimusta henkilöt voivat tehdä. Jos 
hyödykejohdannaisiin sovelletaan kynnysarvoa, sen osalta pitäisi viitata avoimiin positioihin 
(sekä 59 artiklassa että 72 artiklan l kohdan g alakohdassa). Esimerkiksi 60 artiklan l kohdan 
toisessa alakohdassa viitataan "avoimiin positioihin". Vertailun vuoksi kannattaa myös 
katsoa, mitä Euroopan markkinarakenneasetuksen 7 artiklassa säädetään selvityskynnyksen 
määrittämisestä.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tukea likviditeettiä; a) varmistaa markkinoilla riittävä 
likviditeetti vilpittömässä tarkoituksessa 
tehtyä suojautumista koskevia 
transaktioita varten;

Perustelu

Hyödykemarkkinoiden sääntelyllä on pyrittävä ensisijaisesti siihen, että reaalitalouden 
tuottajat ja kuluttajat voivat suojautua asianmukaisesti toimivilla markkinoilla hinnoilla, 
jotka sekä tasoltaan että volatiliteetiltaan vastaavat kysynnän ja tarjonnan perustekijöitä 
pikemmin kuin taloudellisen keinottelun vaihtelevia etuja.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tukea asianmukaista hinnoittelua ja 
selvitysedellytyksiä.

c) varmistaa, etteivät taustalla 
vaikuttavien markkinoiden 
hinnanmuodostus tai selvitysedellytykset 
häiriinny;

Perustelu

Hyödykemarkkinoiden sääntelyllä on pyrittävä ensisijaisesti siihen, että reaalitalouden 
tuottajat ja kuluttajat voivat suojautua asianmukaisesti toimivilla markkinoilla hinnoilla, 
jotka sekä tasoltaan että volatiliteetiltaan vastaavat kysynnän ja tarjonnan perustekijöitä 
pikemmin kuin taloudellisen keinottelun vaihtelevia etuja.
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Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot varmistavat limiittejä 
asettaessaan, että vilpittömässä 
tarkoituksessa tehtyjen riskisijoitusten 
osapuolten oikeutetut edut huomioidaan.

Perustelu

Kun keinotteluun liittyvät edut menevät selvästi suojautujien etujen edelle, rahastoissa olevan 
pääoman saatavuus saattaa alkaa ohjata markkinoita pitkäaikaisten perustekijöiden sijasta. 
On tehtävä selväksi, etteivät markkinat toimi sellaisessa tilanteessa niiden hyväksi, jotka eivät 
voi välttää altistumista hyödykehintariskille. Näin ollen valvontaviranomaisille pitäisi antaa 
samanlaiset valtuudet kuin Yhdysvalloissa ryhtyä toimenpiteisiin kaikkien sellaisten tekijöiden 
torjumiseksi, jotka uhkaavat markkinoiden tuomaa taloudellista hyötyä vilpittömässä
tarkoituksessa tehdyn suojautumisen kannalta.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Limiittien tai järjestelyjen on oltava
avoimia ja syrjimättömiä, ja niissä on 
täsmennettävä henkilöt, joihin niitä 
sovelletaan, ja mahdolliset poikkeukset 
sekä otettava huomioon 
markkinaosapuolten luonne ja koostumus
ja se, miten ne käyttävät kaupankäynnin 
kohteeksi otettuja sopimuksia. Niissä on 
määritettävä selkeät määrälliset 
kynnykset, kuten henkilöiden tekemien 
sopimusten sallittu enimmäismäärä, 
ottaen huomioon kyseisten 
hyödykemarkkinoiden ominaispiirteet, 
kuten tuotanto- ja kulutusmallit sekä 
kuljetus markkinoille.

Limiittien tai järjestelyjen on oltava 
avoimia ja syrjimättömiä, ja niissä on 
täsmennettävä henkilöt, joihin niitä 
sovelletaan, ja mahdolliset poikkeukset 
sekä otettava huomioon 
markkinaosapuolten luonne ja koostumus,
se, miten ne käyttävät kaupankäynnin 
kohteeksi otettuja sopimuksia, sekä
kyseisten hyödykemarkkinoiden 
ominaispiirteet, kuten tuotanto- ja 
kulutusmallit sekä kuljetus markkinoille.
Niissä on esimerkiksi erotettava toisistaan 
positiot, jotka objektiivisesti arvioituna 
alentavat hyödykkeisiin kohdistuvaan 
liiketoimintaan liittyviä riskejä, ja muut 
positiot.
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Perustelu

Kynnysarvon ei pitäisi koskea sitä, kuinka monta sopimusta henkilöt voivat tehdä. 
Automaattiset kynnykset voivat vaikuttaa kielteisesti markkinapaikkojen likviditeettiin. Jos 
hyödykejohdannaisiin sovelletaan kynnysarvoa, sen osalta pitäisi viitata avoimiin positioihin 
(sekä 59 artiklassa että 72 artiklan l kohdan g alakohdassa). Vertaa myös 7 artikla ja 60 
artiklan 1 kohta. Muiden positioiden rajoituskeinojen kuin positiolimiittien käytön pitäisi olla 
täydentävää, ei vaihtoehto positiolimiiteille. Tällaisten rajoitusten asettamisessa pitäisi 
kuitenkin kunkin hyödykkeen osalta tehdä ero kaupalliseen toimintaan liittyvien positioiden ja 
muiden positioiden välille.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kaupallisiin yrityksiin ei sovelleta 
positiolimiittejä niiden tuotteiden osalta, 
joita käytetään riskinhallintatoimintaan 
tai joissa hyödynnetään sääntelyn 
edellyttämien velvoitteiden tuloksia.

Perustelu

Yritysten johdannaispositioiden rajoittaminen rajoittaa niiden kykyä tehokkaaseen 
riskinhallintaan tai pääsyä päästöoikeusmarkkinoille, mikä viime kädessä lisää kustannuksia 
ja kokonaisriskiä niiden alalla. Lisäksi se saattaa pakottaa yritykset etsimään 
suojausmahdollisuuksia muilla likviditeetiltään heikoilla ja riskialttiilla markkinoilla.
Rahoitusmarkkina-asetuksen 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
positionhallintalähestymistapa on parempi vaihtoehto.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Säänneltyjen markkinoiden,
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien
ja organisoitujen kauppapaikkojen on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselleen yksityiskohtaiset tiedot 
limiiteistä tai järjestelyistä. Toimivaltaisen 

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

tiedot EAMV:lle, joka julkaisee 
verkkosivustollaan tietokannan, joka 
sisältää tiivistetyt tiedot voimassa olevista 
limiiteistä tai järjestelyistä, ja pitää tätä 
tietokantaa yllä.

Perustelu

Liiallinen kulutushyödykkeillä keinottelu pitäisi kieltää. Näin ollen muiden positioiden 
rajoituskeinojen kuin positiolimiittien käytön pitäisi olla täydentävää, ei vaihtoehto 
positiolimiiteille. Tällaisten rajoitusten asettamisessa pitäisi kuitenkin kunkin hyödykkeen 
osalta tehdä ero kaupalliseen toimintaan liittyvien positioiden ja muiden positioiden välille.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään limiitit tai 
vaihtoehtoiset järjestelyt niiden 
sopimusten määrälle, jotka henkilö voi
tehdä tietyn ajanjakson kuluessa, ja 1 
kohdan mukaisesti luoduilta 
vaihtoehtoisilta järjestelyiltä vaadittavat 
vastaavat laadulliset ja määrälliset 
vaikutukset sekä poikkeusten edellytykset.
Limiiteissä tai vaihtoehtoisissa 
järjestelyissä on otettava huomioon 1 
kohdassa tarkoitetut edellytykset ja 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien asettamat 
limiitit. Delegoiduissa säädöksissä 
määritetyt limiitit tai vaihtoehtoiset 
järjestelyt ovat ensisijaisia niihin 
toimenpiteisiin nähden, joita toimivaltaiset 
viranomaiset voivat toteuttaa tämän
direktiivin72 artiklan 1 kohdan g 
alakohdan nojalla.

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään limiitit tai 
vaihtoehtoiset järjestelyt niitä kyseessä 
olevan hyödykejohdannaisen avoimia 
positioita varten, jotka henkilö voi
hankkia, ja 1 kohdan mukaisesti luoduilta 
vaihtoehtoisilta järjestelyiltä vaadittavat 
vastaavat laadulliset ja määrälliset 
vaikutukset sekä poikkeusten edellytykset.
Limiiteissä tai vaihtoehtoisissa 
järjestelyissä on otettava huomioon
1 kohdassa tarkoitetut edellytykset ja 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien asettamat 
limiitit tai vaihtoehtoiset järjestelyt.
Delegoiduissa säädöksissä määritetyt 
limiitit tai vaihtoehtoiset järjestelyt ovat 
ensisijaisia niihin toimenpiteisiin nähden, 
joita toimivaltaiset viranomaiset voivat 
toteuttaa tämän direktiivin 72 artiklan 
1 kohdan g alakohdan nojalla.
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Perustelu

Vaihtoehtoisille järjestelyille ei pitäisi asettaa automaattisia kynnyksiä. Markkinoiden 
rakenteesta riippuen automaattiset kynnykset saattavat vaikuttaa kielteisesti avointen 
markkinapaikkojen likviditeettiin ja alkaa ohjata OTC-johdannaisten kauppaa. Kynnysarvon 
ei pitäisi koskea sitä, kuinka monta sopimusta henkilöt voivat tehdä. Jos 
hyödykejohdannaisiin sovelletaan kynnysarvoa, sen osalta pitäisi viitata avoimiin positioihin 
(sekä 59 artiklassa että 72 artiklan l kohdan g alakohdassa).

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään limiitit tai 
vaihtoehtoiset järjestelyt niiden 
sopimusten määrälle, jotka henkilö voi
tehdä tietyn ajanjakson kuluessa, ja 1 
kohdan mukaisesti luoduilta 
vaihtoehtoisilta järjestelyiltä vaadittavat 
vastaavat laadulliset ja määrälliset 
vaikutukset sekä poikkeusten edellytykset.
Limiiteissä tai vaihtoehtoisissa 
järjestelyissä on otettava huomioon 1 
kohdassa tarkoitetut edellytykset ja 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien asettamat 
limiitit. Delegoiduissa säädöksissä 
määritetyt limiitit tai vaihtoehtoiset 
järjestelyt ovat ensisijaisia niihin 
toimenpiteisiin nähden, joita toimivaltaiset 
viranomaiset voivat toteuttaa tämän 
direktiivin72 artiklan 1 kohdan g 
alakohdan nojalla.

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään limiitit tai 
vaihtoehtoiset järjestelyt niitä 
hyödykejohdannaisia koskevia vastuita 
varten, jotka henkilö voi hankkia tietyn 
ajanjakson kuluessa, ja 1 kohdan 
mukaisesti luoduilta vaihtoehtoisilta 
järjestelyiltä vaadittavat vastaavat 
laadulliset ja määrälliset vaikutukset sekä 
poikkeusten edellytykset. Limiiteissä tai 
vaihtoehtoisissa järjestelyissä on otettava 
huomioon 1 kohdassa tarkoitetut 
edellytykset ja säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien asettamat 
limiitit. Delegoiduissa säädöksissä 
määritetyt limiitit tai vaihtoehtoiset 
järjestelyt ovat ensisijaisia niihin 
toimenpiteisiin nähden, joita toimivaltaiset 
viranomaiset voivat toteuttaa tämän 
direktiivin 72 artiklan 1 kohdan g 
alakohdan nojalla.
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Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa mainitun 
julkistamisen mahdollistamiseksi 
jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyt markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät ilmoittavat 
vastaavalle kauppapaikalle 
yksityiskohtaiset tiedot positioistaan
reaaliajassa, myös mahdollisista 
asiakkaiden lukuun hallussa pidetyistä 
positioista.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa mainitun 
julkistamisen mahdollistamiseksi 
jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyt markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät ja organisoidut 
kaupankäyntijärjestelmät ilmoittavat 
vastaavalle kauppapaikalle 
yksityiskohtaiset tiedot positioistaan
viikoittain, myös mahdollisista asiakkaiden 
lukuun hallussa pidetyistä positioista.

Perustelu

Rahoitusalan ulkopuolisia yrityksiä koskevien raportointivaatimusten on oltava suhteellisia. 
Kauppapaikat eivät tarvitse reaaliaikaista tietoa voidakseen antaa viikoittaiset 
positioraportit. Reaaliaikainen raportointi olisi äärimmäisen kallista ja raskasta finanssialan 
ulkopuolisille yrityksille.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Hyödykemarkkinoiden keskeinen asema vaatii erityistä asiantuntemusta. EAMV:lla on oltava 
hyödykkeisiin erikoistunut yksikkö, jotta se voisi valvoa hyödykemarkkinoita niin, että 
valvonta hyödyttää vilpittömässä tarkoituksessa toimivia suojautujia, muita alan yrityksiä 
sekä yksityishenkilöitä, joiden elämään hyödykkeiden hinnat vaikuttavat.
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Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
94 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 93 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle
määräämättömäksi ajaksi tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä.

2. Siirretään 93 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle
viideksi vuodeksi tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

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

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
97 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä 
säännöksiä [… päivästä …kuuta]* lukuun 
ottamatta säännöksiä, joilla 67 artiklan
2 kohta saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja joita sovelletaan ...**.

Henkilöihin, joiden pääasiallisena 
liiketoimintana on kaupankäynti 
hyödykkeillä ja/tai hyödykejohdannaisilla 
omaan lukuun, jäsenvaltiot soveltavat 
koko lainsäädäntöä vasta ...**. 
Jos hyödykkeillä ja/tai 
hyödykejohdannaisilla omaan lukuunsa 
kauppaa käyvät henkilöt ovat osa ryhmää, 
jonka pääasiallisena liiketoimintana on 
muiden sijoituspalvelujen tarjoaminen 
tässä direktiivissä tarkoitetussa mielessä 
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tai pankkipalvelujen tarjoaminen 
direktiivissä 2000/12/EY tarkoitetussa 
mielessä, sovelletaan tämän kohdan 
3 alakohtaa.
___________
* EUVL: korvataan päivämäärällä, joka 
on kaksi vuotta direktiivin 
voimaantulosta.
* EUVL: korvataan päivämäärällä, joka 
on kaksi vuotta siitä, kun tämän 
direktiivin säännöksiä aletaan yleisesti 
soveltaa 3 alakohdan mukaisesti.

Perustelu

Rahoitusmarkkinadirektiiviä sovelletaan tulevaisuudessa sellaisiin uusiin osapuoliin, jotka on 
tähän mennessä jätetty direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Niiden on ensimmäistä kertaa 
täytettävä monimutkaiset vaatimukset ja lisäksi toteutettava uudelleenjärjestelyjä. 
Rahoitusalan yritysten tarvitsee sen sijaan täyttää vain lisävaatimuksia. Siksi näille uutena 
mukaan tuleville yrityksille on tarpeen myöntää pidempi täytäntöönpanon määräaika. 

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – C osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6) ) Optiot, futuurit, swapit ja muut 
johdannaissopimukset, joiden kohde-
etuutena on hyödyke ja jotka voidaan 
toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, 
edellyttäen, että niillä käydään kauppaa 
säännellyillä markkinoilla, organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä tai 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä

6) Optiot, futuurit, swapit ja muut 
johdannaissopimukset, joiden kohde-
etuutena on hyödyke ja jotka voidaan 
toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, 
edellyttäen, että niillä käydään kauppaa 
säännellyillä markkinoilla, organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä tai 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä ja että niitä ei 
tehdä kaupallisiin tarkoituksiin ja niillä 
on muiden johdannaisrahoitusvälineiden 
ominaisuuksia

Perustelu

Termiinituotteet, jotka voidaan toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, ovat ratkaisevan tärkeitä 
kaupallisille yrityksille. Jos niitä pidetään rahoitusvälineinä, rahoitusalan ulkopuolisille 
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yrityksille aiheutuvat seuraukset eivät ole suhteellisia, ja kielteisiä vaikutuksia ovat muun 
muassa
– rajoitettu mahdollisuus käyttää 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua oheistoimintaa 

koskevaa poikkeusta
– markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen noudattaminen
– lisääntynyt todennäköisyys, että rahoitusalan ulkopuoliset yritykset pitävät 

energiamarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä annetun asetuksen mukaisen 
selvityskynnysarvon ylittävää positiota, minkä vuoksi niitä koskisi selvitysvelvollisuus

– termiinisopimuksiin, jotka voidaan toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, sovellettaisiin 
positiolimiittejä.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – C osa – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7) Optiot, futuurit, swapit, termiinit ja muut 
johdannaissopimukset, joiden kohde-etuus 
on hyödyke ja jotka voidaan toteuttaa 
kohde-etuus luovuttaen, mutta joita ei ole 
mainittu muuten C osan kuudennessa 
kohdassa ja joita ei ole tarkoitettu 
kaupallisiin tarkoituksiin sekä jotka ovat 
luonteeltaan muiden 
johdannaisrahoitusvälineiden kaltaisia, kun 
otetaan muun muassa huomioon, että ne on 
selvitetty tunnustettujen selvityslaitosten 
kautta ja että ne ovat säännöllisesti 
vakuuksien muutospyynnön kohteina;

7) Optiot, futuurit, swapit, termiinit ja muut 
johdannaissopimukset, joiden kohde-etuus 
on hyödyke ja joita ei ole tarkoitus
toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, mutta 
joita ei ole mainittu muuten C osan 
kuudennessa kohdassa ja joita ei ole 
tarkoitettu kaupallisiin tarkoituksiin sekä 
jotka ovat luonteeltaan muiden 
johdannaisrahoitusvälineiden kaltaisia, kun 
otetaan muun muassa huomioon, että ne on 
selvitetty tunnustettujen selvityslaitosten 
kautta ja että ne ovat säännöllisesti 
vakuuksien muutospyynnön kohteina;

Perustelu

Johdannaisiin liittyvien rahoitusvälineiden määritelmää on tarkistettava siten, että 
myöhemmin luovutettavat tuotteet jätetään selvästi soveltamisalan ulkopuolelle. Näin 
tehtäisiin selväksi, ettei näitä tuotteita pitäisi pitää "johdannaisrahoitusvälineinä" 
toteuttamispaikasta riippumatta. Tällä ehdotuksella EU:n lainsäädäntö saatettaisiin 
yhdenmukaiseksi Yhdysvaltojen Dodd-Frank-laissa säädetyn swapien määritelmän kanssa.
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