
AM\1013230FI.doc PE526.062v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2013/0314(COD)

18.12.2013

TARKISTUKSET
6 - 116

Lausuntoluonnos
Marisa Matias
(PE524.509v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineissä 
ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina käytettävistä indekseistä

Ehdotus asetukseksi
(COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))



PE526.062v01-00 2/61 AM\1013230FI.doc

FI

AM_Com_LegOpinion



AM\1013230FI.doc 3/61 PE526.062v01-00

FI

Tarkistus 6
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän asetuksen soveltamisalan olisi 
oltava mahdollisimman laaja, jotta se 
tarjoaisi ennalta ehkäisevän 
sääntelykehyksen. Vertailuarvojen 
tuottamiseen sisältyy niiden 
määritysvaiheessa harkintavaltaa ja 
tuottamiseen voi kohdistua tietyntyyppisiä 
eturistiriitoja, mistä syystä on olemassa 
tilaisuus ja kannustimia manipuloida 
kyseisiä vertailuarvoja. Nämä riskitekijät
ovat yhteisiä kaikille vertailuarvoille, joten 
niille kaikille olisi asetettava 
asianmukaiset päätöksentekoa, ohjausta ja 
valvontaa koskevat vaatimukset. Koska 
vertailuarvon haavoittuvuus ja merkitys 
vaihtelevat ajan mittaan, soveltamisalan 
rajoittamisella koskemaan tällä hetkellä 
merkittäviä tai haavoittuvia indeksejä ei 
voitaisi puuttua riskeihin, joita mikä 
tahansa vertailuarvo voi vastaisuudessa 
aiheuttaa. Vertailuarvot, joiden käyttö ei 
ole yleistä tällä hetkellä, saattavat olla 
yleisessä käytössä tulevaisuudessa, joten 
niiden tapauksessa jopa vähäisellä 
manipuloinnilla voi olla huomattava 
vaikutus.

(8) Tämän asetuksen soveltamisalan olisi 
oltava mahdollisimman laaja, jotta se 
tarjoaisi ennalta ehkäisevän 
sääntelykehyksen. Vertailuarvojen 
tuottamiseen sisältyy niiden 
määritysvaiheessa harkintavaltaa ja 
tuottamiseen voi kohdistua tietyntyyppisiä 
eturistiriitoja, mistä syystä on olemassa 
tilaisuus ja kannustimia manipuloida 
kyseisiä vertailuarvoja. Nämä riskitekijät 
ovat yhteisiä kaikille vertailuarvoille, 
mutta niiden ilmeneminen määräytyy 
käytettyjen syöttötietojen mukaan. 
Vertailuarvoille olisi voitava asettaa
päätöksentekoa, ohjausta ja valvontaa 
koskevat vaatimukset, mutta suhteellisuus 
tulee kuitenkin säilyttää. Koska 
vertailuarvon haavoittuvuus ja merkitys 
vaihtelevat ajan mittaan, soveltamisalan 
rajoittamisella koskemaan tällä hetkellä 
merkittäviä tai haavoittuvia indeksejä ei 
voitaisi puuttua riskeihin, joita mikä 
tahansa vertailuarvo voi vastaisuudessa 
aiheuttaa. Vertailuarvot, joiden käyttö ei 
ole yleistä tällä hetkellä, saattavat olla 
yleisessä käytössä tulevaisuudessa, joten 
niiden tapauksessa jopa vähäisellä 
manipuloinnilla voi olla huomattava 
vaikutus.

Or. de

Tarkistus 7
Werner Langen
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tämän asetuksen soveltamisalan 
keskeisenä määräävänä tekijänä olisi oltava 
se, määrittääkö vertailuarvon tulosarvo
rahoitusvälineen ja rahoitussopimuksen 
arvoa tai mittaako se sijoitusrahaston 
tuottoa. Tämän vuoksi soveltamisala ei 
saisi riippua syöttötietojen luonteesta. 
Taloudellisista syöttötiedoista lasketut 
vertailuarvot, kuten osakkeiden hinnat, ja 
muut kuin taloudelliset luvut tai arvot, 
kuten säähän liittyvät parametrit, olisi 
näin ollen sisällytettävä soveltamisalaan.
Kehyksen olisi katettava näille riskeille 
altistuvat vertailuarvot mutta myös 
säänneltävä oikeasuhteisesti eri 
vertailuarvoihin sisältyviä riskejä. Tämän 
asetuksen olisi siten katettava kaikki 
säännellyillä markkinapaikoilla 
noteerattujen tai vaihdettavien
rahoitusvälineiden hinnoittelussa 
käytettävät vertailuarvot.

(9) Tämän asetuksen soveltamisalan 
keskeisenä määräävänä tekijänä olisi oltava 
se, voidaanko rahoitusvälineen ja 
rahoitussopimuksen arvoa määrittävän tai 
sijoitusrahaston tuottoa mittaavan
vertailuarvon tulosarvoa manipuloida. 
Tämän vuoksi soveltamisalan tulisi riippua 
syöttötietojen luonteesta. Kehyksen olisi 
katettava näille riskeille altistuvat 
vertailuarvot mutta myös säänneltävä 
oikeasuhteisesti eri vertailuarvoihin 
sisältyviä riskejä. Tämän asetuksen olisi 
siten katettava kaikki rahoitusvälineiden 
hinnoittelussa käytettävät vertailuarvot.
Hyödykkeitä koskevissa vertailuarvoissa 
tulisi kuitenkin ottaa huomioon IOSCOn 
(kansainvälinen 
arvopaperimarkkinavalvojien yhteisö) 
5 päivänä lokakuuta 2012 julkaistut 
periaatteet ”Principles for Oil Price 
Reporting Agencies” sekä touko- tai 
kesäkuussa 2014 julkaistava periaatteiden 
tarkistettu versio.

Or. de

Tarkistus 8
Jens Rohde, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Fyysisillä hyödykkeillä on 
yksilöllisiä ominaispiirteitä, jotka on 
otettava huomioon hyödykkeitä koskevien 
vertailuarvojen eheyden heikentämisen 
välttämiseksi ja hyödykemarkkinoiden 
nykyisen avoimuuden takaamiseksi. 
Tämän asetuksen liite III perustuu siten 
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IOSCOn, Kansainvälisen energiajärjestön 
ja Kansainvälisen energiafoorumin 
hyödykkeiden vertailuarvoille laatimiin 
periaatteisiin, joita on tarkoitus soveltaa 
erityisesti kaikkiin tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin hyödykkeiden 
vertailuarvoihin.

Or. en

Perustelu

Fyysisillä hyödykkeillä on yksilöllisiä ominaispiirteitä, jotka on otettava huomioon niitä 
koskevassa sääntelyssä.

Tarkistus 9
Jens Rohde, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Vertailuarvon eheys ja tarkkuus on 
riippuvainen tietolähteiden toimittamien 
syöttötietojen luotettavuudesta ja 
tarkkuudesta. On ehdottoman tärkeää, että
tietolähteiden syöttötietoihin liittyvät 
velvollisuudet määritellään selvästi, että 
niihin voidaan luottaa ja että ne ovat 
johdonmukaiset suhteessa vertailuarvon 
hallinnoijan valvontaan ja menetelmiin. 
Tämän vuoksi on tarpeen, että 
vertailuarvon hallinnoija laatii 
käytännesäännöt, joissa tarkennetaan nämä 
vaatimukset ja että tietolähteet ovat 
velvollisia noudattamaan 
käytännesääntöjä.

(26) Vertailuarvon eheys ja tarkkuus on 
riippuvainen tietolähteiden toimittamien 
syöttötietojen luotettavuudesta ja 
tarkkuudesta. On ehdottoman tärkeää, että 
tietolähteisiin voidaan luottaa ja että ne 
ovat johdonmukaiset suhteessa 
vertailuarvon hallinnoijan valvontaan ja 
menetelmiin. Vertailuarvon hallinnoijien 
on siksi laadittava käytännesäännöt, joissa 
tarkennetaan nämä vaatimukset ja 
vaadittava tietolähteitä allekirjoittamaan 
sitovat käytännesäännöt 
mahdollisuuksien mukaisesti ottaen 
huomioon, että kaikki tietolähteet eivät 
sijaitse unionissa mutta niitä saatetaan 
tarvita tarkkaa vertailuarvoa varten. Jos 
allekirjoitusta ei saada, tietolähteen 
tietojen toimittamisen jatkuminen sen 
jälkeen, kun hallinnoija on ilmoittanut 
tietolähteelle käytännesäännöistä,
katsotaan oikeudellisesti sitovaksi 
sopimukseksi osallistuvien osapuolten 
välillä.
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Or. en

Tarkistus 10
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Kun edellä mainittu on selkeästi 
mahdotonta, koska kaikki tietolähteet 
eivät sijaitse unionissa, mutta niiden 
tiedot saattavat olla olennaisia kyseessä 
olevalle vertailuarvolle, kyseiset 
tietolähteet voivat tietojen toimittamista 
hallinnoijalle koskeviin 
käytännesääntöihin tutustuttuaan jatkaa 
tietojen toimittamista kyseistä 
vertailuarvoa varten. Siinä tapauksessa 
hallinnoijan on oltava oikeudellisesti 
vastuussa vertailuarvon tuottamiseen 
käytettyjen tietojen laadusta.  

Or. pt

Tarkistus 11
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Monet vertailuarvot määritetään 
säännellyiltä markkinapaikoilta, 
energiapörsseistä ja 
päästöoikeushuutokaupoista toimitetuista 
syöttötiedoista. Näiden markkinapaikkojen 
sääntelyn ja valvonnan avulla varmistetaan 
syöttötietojen eheys sekä asetetaan 
päätöksentekoa ja ohjausta koskevia 
vaatimuksia ja menettelyjä rikkomusten 

(27) Monet vertailuarvot määritetään 
säännellyiltä markkinapaikoilta, 
energiapörsseistä ja 
päästöoikeushuutokaupoista toimitetuista 
syöttötiedoista. Näiden markkinapaikkojen 
sääntelyn ja valvonnan avulla varmistetaan 
syöttötietojen eheys sekä asetetaan 
päätöksentekoa ja ohjausta koskevia 
vaatimuksia ja menettelyjä rikkomusten 
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ilmoittamiseksi. Tämän vuoksi kyseiset 
vertailuarvot on vapautettu tietyistä 
velvollisuuksista, koska halutaan välttää 
päällekkäistä sääntelyä ja koska niiden 
valvonnan avulla varmistetaan käytettyjen 
syöttötietojen eheys.

ilmoittamiseksi. Tämän vuoksi kyseiset 
vertailuarvot on vapautettu tietyistä 
velvollisuuksista, koska halutaan välttää 
päällekkäistä sääntelyä ja koska niiden 
valvonnan avulla varmistetaan käytettyjen 
syöttötietojen eheys, edellyttäen, että ne 
saadaan markkinapaikoista, joihin 
sovelletaan kaupan jälkeisiä 
avoimuusvaatimuksia, mukaan lukien 
kolmansien maiden markkinat, joiden 
katsotaan vastaavan unionin säänneltyjä 
markkinoita.

Or. en

Tarkistus 12
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Erityyppisillä vertailuarvoilla ja eri 
toimialojen vertailuarvoilla on erilaiset 
ominaispiirteet, haavoittuvuudet ja riskit. 
Tämän asetuksen säännöksiä on 
tarkennettava edelleen yksittäisiä 
vertailuarvojen toimialoja ja tyyppejä 
varten. Pankkien välisen korkokannan 
vertailuarvoilla on tärkeä tehtävä 
rahapolitiikan levittämisessä, joten on 
tarpeen määritellä, miten kyseisiä 
säännöksiä sovelletaan näihin 
vertailuarvoihin tässä asetuksessa. 
Hyödykkeiden vertailuarvoja käytetään 
laajalti, ja niillä on toimialakohtaisia 
ominaispiirteitä, joten on tarpeen 
määritellä, miten kyseisiä säännöksiä 
sovelletaan näihin vertailuarvoihin tässä 
asetuksessa.

(29) Erityyppisillä vertailuarvoilla ja eri 
toimialojen vertailuarvoilla on erilaiset 
ominaispiirteet, haavoittuvuudet ja riskit. 
Tämän asetuksen säännöksiä on 
tarkennettava edelleen yksittäisiä 
vertailuarvojen toimialoja ja tyyppejä 
varten. Pankkien välisen korkokannan 
vertailuarvoilla on tärkeä tehtävä 
rahapolitiikan levittämisessä, joten on 
tarpeen määritellä, miten kyseisiä 
säännöksiä sovelletaan näihin 
vertailuarvoihin tässä asetuksessa. 
Hyödykkeiden vertailuarvoja käytetään 
laajalti, ja niillä on toimialakohtaisia 
ominaispiirteitä, joten on tarpeen 
määritellä, miten kyseisiä säännöksiä 
sovelletaan näihin vertailuarvoihin tässä 
asetuksessa. Pankkien välisen 
korkokannan vertailuarvoihin, 
hyödykkeiden vertailuarvoihin ja 
valuuttojen vertailuarvoihin on 
sovellettava EAMV:n suoraa valvontaa 
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yhteistyössä ACER:n kanssa, kun kyse on 
energiahintojen vertailuarvoista.

Or. en

Tarkistus 13
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Erityyppisillä vertailuarvoilla ja eri 
toimialojen vertailuarvoilla on erilaiset 
ominaispiirteet, haavoittuvuudet ja riskit. 
Tämän asetuksen säännöksiä on 
tarkennettava edelleen yksittäisiä 
vertailuarvojen toimialoja ja tyyppejä 
varten. Pankkien välisen korkokannan 
vertailuarvoilla on tärkeä tehtävä 
rahapolitiikan levittämisessä, joten on 
tarpeen määritellä, miten kyseisiä 
säännöksiä sovelletaan näihin 
vertailuarvoihin tässä asetuksessa. 
Hyödykkeiden vertailuarvoja käytetään 
laajalti, ja niillä on toimialakohtaisia 
ominaispiirteitä, joten on tarpeen 
määritellä, miten kyseisiä säännöksiä 
sovelletaan näihin vertailuarvoihin tässä 
asetuksessa.

(29) Erityyppisillä vertailuarvoilla ja eri 
toimialojen vertailuarvoilla on erilaiset 
ominaispiirteet, haavoittuvuudet ja riskit. 
Tämän asetuksen säännöksiä on 
tarkennettava edelleen yksittäisiä 
vertailuarvojen toimialoja ja tyyppejä 
varten. Pankkien välisen korkokannan 
vertailuarvoilla on tärkeä tehtävä 
rahapolitiikan levittämisessä, joten on 
tarpeen määritellä, miten kyseisiä 
säännöksiä sovelletaan näihin 
vertailuarvoihin tässä asetuksessa. 
Hyödykkeiden vertailuarvoja käytetään 
laajalti, ja niillä on toimialakohtaisia 
ominaispiirteitä, joten on tarpeen 
määritellä, voidaanko nämä vertailuarvot 
poistaa tämän asetuksen säännöksistä ja 
miten se tapahtuisi.

Or. de

Tarkistus 14
Jens Rohde, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Tapauksissa, joissa tämä asetus 
kattaa tai mahdollisesti kattaa energian 
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tukkumarkkinoiden eheydestä ja 
tarkasteltavuudesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
1227/2011/EU soveltamisalaan kuuluvat 
valvotut yhteisöt ja markkinat, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
(EAMV) on kuultava energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa 
(ACER), jotta ACER:n asiantuntemusta 
voidaan hyödyntää energiamarkkinoilla 
ja lieventää kaksinkertaista sääntelyä.

Or. en

Perustelu

ACER on Euroopan energia-alan sääntelyviranomainen, joten EAMV:n olisi kuultava sitä, 
kun tämä asetus vaikuttaa Euroopan energiamarkkinoihin.

Tarkistus 15
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa, jäljempänä 'SEUT-sopimus' 
ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita, erityisesti 
oikeutta yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittamiseen, henkilötietosuojaa, 
oikeutta sananvapauden ja tiedonvälityksen 
vapauteen, elinkeinovapautta, oikeutta 
suojella omistusoikeutta, oikeutta 
kuluttajansuojaan, oikeutta tehokkaaseen 
oikeussuojakeinoon ja oikeutta 
puolustukseen. Tämän vuoksi tätä asetusta 
olisi tulkittava ja sovellettava näiden
oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(41) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa, jäljempänä 'SEUT-sopimus' 
ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita, erityisesti 
oikeutta yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittamiseen, henkilötietosuojaa, 
oikeutta sananvapauden ja tiedonvälityksen 
vapauteen, elinkeinovapautta, oikeutta 
suojella omistusoikeutta, oikeutta 
kuluttajansuojaan, oikeutta tehokkaaseen 
oikeussuojakeinoon ja oikeutta 
puolustukseen. Tämän vuoksi tätä asetusta 
olisi tulkittava ja sovellettava näiden 
oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.
Tätä asetusta olisi näin ollen tulkittava ja 
sovellettava kyseisten oikeuksien ja 
periaatteiden mukaisesti. Erityisesti 
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silloin, kun tässä asetuksessa viitataan 
lehdistönvapautta ja ilmaisunvapautta 
muissa tiedotusvälineissä koskeviin 
sääntöihin sekä toimituksellisia 
ammatteja koskeviin sääntöihin tai 
käytännesääntöihin, olisi kiinnitettävä 
huomiota näihin vapauksiin, sillä ne on 
turvattu unionissa ja jäsenvaltioissa, 
sellaisina kuin ne on tunnustettu 
perusoikeuskirjan 11 artiklassa ja muissa 
asiaa koskevissa määräyksissä.

Or. en

Perustelu

Lehdistöä koskeva poikkeus markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen poikkeuksen 
mukaisesti.

Tarkistus 16
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan vertailuarvojen 
tarjontaan, vertailuarvojen syöttötietojen 
toimittamiseen ja vertailuarvojen käyttöön 
unionissa.

1. Tätä asetusta sovelletaan vertailuarvojen 
tarjontaan unionissa, tiettyjen 
vertailuarvojen syöttötietojen 
toimittamiseen ja tiettyjen vertailuarvojen 
käyttöön unionissa. Sen on tarkoitus 
kattaa IOSCO-periaatteet ja sitä 
sovelletaan oikeassa suhteessa tiettyjen 
vertailuarvojen, niiden hallinnoijien ja 
vertailuarvojen määritysprosessin 
laajuuteen ja niiden aiheuttamiin 
riskeihin tietolähteiden lukumäärä ja 
tyypit mukaan lukien.

Or. pt

Tarkistus 17
Werner Langen
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) keskusvastapuolien tuottamiin 
viitehintoihin tai suoritushintoihin;

Or. de

Tarkistus 18
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan 
20 alakohdan mukaisiin hyödykkeiden 
vertailuarvoihin, jotka ovat 5. lokakuuta 
2012 julkaistujen IOSCO-periaatteiden 
”Principles for Oil Price Reporting 
Agencies” tai 17. heinäkuuta 2013 
julkaistujen IOSCO-periaatteiden 
”Principles for Financial Benchmarks” 
mukaisia, siihen asti että EAMV arvioi 
touko- tai kesäkuussa 2014 julkaistavien 
tarkistettujen IOSCO-periaatteiden 
”Principles for Oil Price Reporting 
Agencies” ja tämän asetuksen liitteen III 
perusteella, voidaanko hyödykkeiden 
vertailuarvot sisällyttää tämän asetuksen 
soveltamisalaan ja miten se tapahtuisi, vai 
olisiko oma sääntely asianmukainen ja 
tarpeen.

Or. de

Tarkistus 19
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) joka on julkaistu tai annettu yleisön 
saataville;

a) joka on julkaistu tai annettu yleisön 
saataville tai annettu vertailuarvon 
käyttäjän saataville;

Or. en

Tarkistus 20
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’vertailuarvolla’ mitä tahansa indeksiä, 
johon viitaten rahoitusvälineen tai 
rahoitussopimuksen nojalla maksettava 
määrä tai rahoitusvälineen arvo 
määritetään, tai indeksiä, jota käytetään 
mittaamaan sijoitusrahaston tuottoa;

2) ’vertailuarvolla’ mitä tahansa indeksiä, 
johon viitaten rahoitusvälineen tai 
rahoitussopimuksen nojalla maksettava 
määrä tai rahoitusvälineen arvo 
määritetään, tai indeksiä, jota käytetään 
mittaamaan sijoitusrahaston tuottoa; tämä 
ei koske viitehintoja ja suoritushintoja, 
jotka ovat peräisin asetuksen (EU) 
N:o 648/2012 2 artiklan 1 kohdan 
mukaisilta keskusvastapuolilta, eivätkä 
tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan 
13 alakohdan mukaisia rahoitusvälineitä;

Or. de

Tarkistus 21
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) ’vertailuarvon käyttäjällä’ henkilöä, joka 
laskee liikkeeseen tai omistaa 

5) ’vertailuarvon käyttäjällä’ henkilöä, 
jolla on aktiivinen positio 
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rahoitusvälineen tai on osallisena 
rahoitussopimuksessa, jossa viitataan 
vertailuarvoon;

rahoitusvälineessä, joka viittaa 
vertailuarvoon, tai joka laskee liikkeeseen 
rahoitusvälineen, joka viittaa 
vertailuarvoon;

Or. de

Tarkistus 22
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) ’tietolähteellä’ luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka toimittaa 
syöttötietoja;

7) ’tietolähteellä’ luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka toimittaa 
syöttötietoja, joita ei voida pitää 3 artiklan 
1 kohdan 11 alakohdan mukaisina 
säänneltyinä tietoina;

Or. de

Tarkistus 23
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

11) ’säännellyillä tiedoilla’ syöttötietoja, 
jotka on toimitettu suoraan 
[rahoitusmarkkina-asetuksen] 2 artiklan 
1 kohdan 25 alakohdassa määritellystä 
markkinapaikasta tai [rahoitusmarkkina-
asetuksen] 2 artiklan 1 kohdan 
18 alakohdassa määritellystä hyväksytystä 
julkaisujärjestelystä tai [rahoitusmarkkina-
asetuksen] 2 artiklan 1 kohdan 
20 alakohdassa määritellystä 
ilmoitusjärjestelystä kaupan jälkeisiä 
tietoja koskevien velvoittavien vaatimusten 
mukaisesti tai direktiivin 2009/72/EY19

11) ’säännellyillä tiedoilla’ syöttötietoja, 
jotka on toimitettu suoraan 
[rahoitusmarkkina-asetuksen] 2 artiklan 
1 kohdan 25 alakohdassa määritellystä 
markkinapaikasta tai [rahoitusmarkkina-
asetuksen] 2 artiklan 1 kohdan 
18 alakohdassa määritellystä hyväksytystä 
julkaisujärjestelystä tai muusta Euroopan 
unionin ulkopuolisesta säännellystä 
markkinapaikasta tai [rahoitusmarkkina-
asetuksen] 2 artiklan 1 kohdan 
20 alakohdassa määritellystä 
ilmoitusjärjestelystä kaupan jälkeisiä 
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37 artiklan 1 alakohdan j alakohdassa 
tarkoitetusta sähköpörssistä tai direktiivin 
2009/73/EY20 41 artiklan 1 kohdan 
j alakohdassa tarkoitetusta 
maakaasupörssistä tai Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1031/2010 26 artiklassa tai 
30 artiklassa tarkoitetusta 
huutokauppapaikasta;

tietoja koskevien velvoittavien vaatimusten 
mukaisesti tai direktiivin 2009/72/EY19

37 artiklan 1 alakohdan j alakohdassa 
tarkoitetusta sähköpörssistä tai direktiivin 
2009/73/EY20 41 artiklan 1 kohdan 
j alakohdassa tarkoitetusta 
maakaasupörssistä tai Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1031/2010 26 artiklassa tai 
30 artiklassa tarkoitetusta 
huutokauppapaikasta; tiedot voivat olla 
transaktiotietoja ja poikkeustapauksissa 
myös osto- ja myyntitarjouksia;

__________________ __________________
20 EUVL L 9, 14.8.2009, s. 112. 20 EUVL L 9, 14.8.2009, s. 112.

Or. de

Tarkistus 24
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1227/2011 2 artiklan 
7 kohdassa määriteltyjä 
markkinaosapuolia;

Or. en

Tarkistus 25
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 20 alakohta

Komission teksti Tarkistus

20) ’hyödykkeiden vertailuarvolla’ 20) ’hyödykkeiden vertailuarvolla’ 
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vertailuarvoa, jonka tämän artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu 
perustana oleva omaisuuserä on komission 
asetuksen (EY) N:o 1287/200627 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu hyödyke tai 
hyödykkeet; 
[rahoitusvälinemarkkinadirektiivin] 
liitteessä I olevan C jakson 11 kohdassa 
määriteltyjä päästöoikeuksia ei katsota 
tässä asetuksessa hyödykkeiksi; 

vertailuarvoa, jonka tämän artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu 
perustana oleva omaisuuserä on komission 
asetuksen (EY) N:o 1287/200627 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu hyödyke tai 
hyödykkeet; 
[rahoitusvälinemarkkinadirektiivin] 
liitteessä I olevan C jakson 11 kohdassa 
määriteltyjä päästöoikeuksia ei katsota 
tässä asetuksessa hyödykkeiksi; 

__________________ __________________
27 EUVL L 241, 2.9.2006, s. 1. 27 EUVL L 241, 2.9.2006, s. 1.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella korjataan virheellinen viittaus asetukseen (EY) N:o 1287/2006.

Tarkistus 26
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 20 alakohta

Komission teksti Tarkistus

20) ’hyödykkeiden vertailuarvolla’ 
vertailuarvoa, jonka tämän artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu 
perustana oleva omaisuuserä on komission 
asetuksen (EY) N:o 1287/200627 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu hyödyke tai 
hyödykkeet; 
[rahoitusvälinemarkkinadirektiivin] 
liitteessä I olevan C jakson 11 kohdassa 
määriteltyjä päästöoikeuksia ei katsota 
tässä asetuksessa hyödykkeiksi;

20) ’hyödykkeiden vertailuarvolla’ 
vertailuarvoa, jonka tämän artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu 
perustana oleva omaisuuserä on komission 
asetuksen (EY) N:o 1287/200627 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu hyödyke tai 
hyödykkeet;

__________________ __________________
27 EUVL L 241, 2.9.2006, s. 1. 27 EUVL L 241, 2.9.2006, s. 1.

Or. en
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Perustelu

Toisessa rahoitusvälinemarkkinadirektiivissä määritellään päästöoikeudet hyödykkeiksi. 
Päästöoikeudet ovat kuitenkin samanlaisia kuin hyödykkeet erityisesti oikeusmarkkinoiden ja 
energiamarkkinoiden välisen suhteen osalta, millä voidaan perustella päästöoikeuksien ja 
hyödykkeiden samanlainen kohtelu tässä asetuksessa.

Tarkistus 27
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Komission teksti Tarkistus

21) ’kriittisellä vertailuarvolla’ 
vertailuarvoa, jonka tietolähteiden 
enemmistö on valvottuja yhteisöjä ja jota 
käytetään viitteenä nimellisarvoltaan 
vähintään 500 miljardin euron arvoisissa 
rahoitusvälineissä;

21) ’kriittisellä vertailuarvolla’ 
vertailuarvoa, jota käytetään viitteenä 
nimellisarvoltaan vähintään sadan 
miljardin euron arvoisissa 
rahoitusvälineissä; tai vertailuarvoa, jolla 
silloin, kun se aiotaan tarjota tai on 
tarjottu käyttämällä tietolähteiden tai 
syöttötietojen joukkoa, joka ei ole 
edustava, olisi huomattava haitallinen 
vaikutus rahoitusvakauteen, 
markkinoiden asianmukaiseen 
toimintaan, kuluttajiin tai reaalitalouteen 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai 
muilla oikeudenkäyttöalueilla, jotka 
eroavat jäsenvaltiosta, jossa vertailuarvon 
hallinnoija sijaitsee;

Or. en

Tarkistus 28
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Komission teksti Tarkistus

21) ’kriittisellä vertailuarvolla’ 21) ’kriittisellä vertailuarvolla’ 
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vertailuarvoa, jonka tietolähteiden 
enemmistö on valvottuja yhteisöjä ja jota 
käytetään viitteenä nimellisarvoltaan 
vähintään 500 miljardin euron arvoisissa 
rahoitusvälineissä;

vertailuarvoa, joka ei täytä 21 a alakohdan 
(uusi) objektiivisen vertailuarvon 
perusteita ja jota käytetään viitteenä 
nimellisarvoltaan vähintään 500 miljardin 
euron arvoisissa rahoitusvälineissä;

Or. de

Tarkistus 29
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 21 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a) ’objektiivisella vertailuarvolla’ 
vertailuarvoa, jossa käytetään pelkästään 
säänneltyjä syöttötietoja ja tiukasti 
sääntöihin perustuvaa metodologiaa;

Or. de

Tarkistus 30
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hallinnoijalla on oltava selkeät 
päätöksenteko- ja ohjausjärjestelyt, joihin 
sisältyvät selvä organisaatiorakenne, jossa 
on määritelty yksityiskohtaisesti, 
avoimesti ja kattavasti tehtävät ja 
vastuualueet kaikille vertailuarvon
tarjontaan osallistuville toimijoille.

Poistetaan.

Hallinnoijan on varmistettava kaikin 
tarvittavin toimenpitein, ettei mikään 
olemassa oleva tai mahdollinen 
eturistiriita vaikuta vertailuarvon 
tarjontaan ja että vertailuarvon 
prosessissa mahdollisesti tarvittavaa 
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harkintavaltaa tai päättelyä käytetään 
riippumattomasti ja rehdisti 
(”Päätöksenteko, ohjaus ja valvonta sekä 
eturistiriidat”);

Or. en

Tarkistus 31
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Hallinnoijan on varmistettava kaikin 
tarvittavin toimenpitein, ettei mikään 
olemassa oleva tai mahdollinen 
eturistiriita vaikuta vertailuarvon 
tarjontaan ja että vertailuarvon 
prosessissa mahdollisesti tarvittavaa 
harkintavaltaa tai päättelyä käytetään 
riippumattomasti ja rehdisti 
(”Päätöksenteko, ohjaus ja valvonta sekä 
eturistiriidat”);

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 32
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hallinnoijan on perustettava 
valvontatoimi, joka kattaa kaikki 
vertailuarvojen tarjonnan näkökohdat 
(”Valvonta”);

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 33
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hallinnoijalla on oltava valvontakehys, 
jolla varmistetaan, että vertailuarvo 
tarjotaan ja sitä levitetään tämän 
asetuksen mukaisesti (”Kontrollit”);

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 34
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) hallinnoijalla on oltava 
vastuuvelvollisuuskehys, joka kattaa 
tietojen säilyttämisen, auditoinnin ja 
arvioinnin, ja valitusprosessi, joka antaa 
todisteita tämän asetuksen vaatimusten 
noudattamisesta (”Vastuuvelvollisuus”).

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 35
Jens Rohde, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hallinnoijaa koskevat seuraavat 
päätöksentekoon ja ohjaukseen liittyvät 
vaatimukset:

Tämän asetuksen mukaisia vaatimuksia 
sovelletaan seuraavien ehdot täyttävien 
vertailuarvojen luokkien (qualifying 
benchmark categories) hallinnoijiin:
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a) kriittisten vertailuarvojen hallinnoijat;
b) EAMV:n ACER:n tiiviin kuulemisen 
jälkeen määrittelemien ja päivittämien 
laajasti käytettyjen hyödykkeiden 
vertailuarvojen hallinnoijat;
c) tärkeimpien vertailuarvojen 
hallinnoijat;
d) EAMV:n määrittelemien ja 
päivittämien yksinomaisesti lisensoitujen 
vertailuarvojen hallinnoijat;
e) IBOR:n, yliyön 
indeksinvaihtosopimusten, yliyön 
indeksiluokitusten tai muiden sellaisten 
vertailuarvojen hallinnoijat, joiden 
toimivaltainen viranomainen katsoo 
voivan korvata kyseiset vertailuarvot tai 
joihin niitä voidaan verrata ja joita 
käytetään laajasti;
f) sellaisen vertailuarvon hallinnoijat, 
jolla on suhteellisen vähän luovuttajia ja 
jonka toimivaltainen viranomainen katsoo 
alttiiksi manipuloinnille;
g) vertailuarvot, joita toimivaltainen 
viranomainen on tutkinut ja joiden on 
todettu perustellun lausunnon nojalla 
edellyttävän valvontaa haavoittuvuudesta 
johtuen;
h) sellaisten vertailuarvojen huomattavat 
määrät, joilla toimivaltainen 
viranomainen tai EAMV katsoo olevan 
yhteisesti merkittävä vaikutus 
sisämarkkinoilla;
i) sellaisten vertailuarvojen hallinnoijat, 
joita käytetään standardina mittaamaan 
kyseisten omaisuuserien tai 
omaisuuserien luokan tai ryhmän tuottoa, 
joka ei ole kolmannen osapuolen 
riippumattoman hallinnoijan tuottama, 
mikäli toimivaltainen viranomainen 
katsoo, että siihen liittyy huomattavia 
eturistiriitoja.
EAMV laatii toimivaltaisille 
viranomaisille suuntaviivoja, jotka 
koskevat kriteerien soveltamista b–



AM\1013230FI.doc 21/61 PE526.062v01-00

FI

i kohdassa sekä laatii teknisiä 
sääntelynormeja sellaisia tilanteita varten, 
joissa a–i kohdassa esitettyjä vaatimuksia 
voidaan toteuttaa vaiheittain tai luopua 
niistä tai joissa jotakin tämän asetuksen 
säännöksistä voidaan olla soveltamatta 
oikeasuhteisuuteen liittyvistä syistä taikka 
valvontaa koskevien vaatimuksien tai 
olemassa olevien päätöksenteko-, ohjaus-
ja valvontajärjestelyjen päällekkäisyyden 
vuoksi. Niissä esitetään myös luettelot 
sellaisista elimistä, joihin poikkeuksia 
sovelletaan, sekä määritetään vastaavat 
päätöksenteko-, ohjaus- ja 
valvontajärjestelyt.
Suuntaviivoja ja teknisiä sääntelynormeja 
laatiessaan EAMV ottaa huomioon 
seuraavat:
i) tavallisesti Euroopan 
keskuspankkijärjestelmälle (EKPJ), 
kolmansien maiden keskuspankeille, 
jäsenvaltioiden kansallisille 
tilastoviranomaisille ja kolmansien 
maiden kansallisille tilastoviranomaisille 
myönnetyt vapautukset;
ii) annetaanko säännellyille markkinoille 
tai, ACER:n tiiviin kuulemisen jälkeen, 
energiamarkkinoiden eheydestä ja 
tarkasteltavuudesta annetun asetuksen 
nojalla säädeltäville yhteisöille 
kokonainen tai osittainen vapautus; 
iii) pitäisikö liitteessä III määriteltyjen 
säännösten olla tämän asetuksen ainoa 
hintaraportteja laativiin toimistoihin 
sovellettava osa;
iv) milloin soveltamisen olisi oltava 
suhteellista, mukaan lukien asetuksen 
soveltamisen asteittainen käyttöönotto;
v) miten sääntelykehys toimii 
vuorovaikutuksessa kolmansien maiden ja 
kansainvälisen kaupan kanssa.

Or. en
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Tarkistus 36
Jens Rohde, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallinnoijan on ulkoistamisen 
yhteydessä varmistettava, että liitteessä I 
olevassa B jaksossa määritellyt 
ulkoistamisedellytykset täyttyvät.

2. Hallinnoijan on ulkoistamisen 
yhteydessä varmistettava, että soveltuvin 
osin liitteessä I olevassa B jaksossa tai 
liitteessä III määritellyt 
ulkoistamisedellytykset täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Koska hyödykkeillä on yksilöllisiä ominaispiirteitä, niitä olisi säänneltävä liitteen III 
puitteissa.

Tarkistus 37
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Hallinnoijan on hankittava syöttötiedot 
luotettavalta ja tilastollisesti edustavalta 
lautakunnalta tai tietolähteen otoksesta sen 
varmistamiseksi, että tulokseksi saatava 
vertailuarvo on luotettava ja edustaa 
tilastollisesti sitä markkinoiden tai talouden 
todellista tilannetta, jota vertailuindeksin 
on tarkoitus mitata (”Tilastollisesti 
edustavat tietolähteet”).

b) Hallinnoijan on hankittava syöttötiedot 
luotettavalta ja tilastollisesti edustavalta 
lautakunnalta tai tietolähteen otoksesta sen 
varmistamiseksi, että tulokseksi saatava 
vertailuarvo on luotettava ja edustaa 
tilastollisesti sitä markkinoiden tai talouden 
todellista tilannetta, jota vertailuindeksin 
on tarkoitus mitata (”Tilastollisesti 
edustavat tietolähteet”). Mikäli kyseessä 
ovat transaktiopohjaiset vertailuarvot, 
hallinnoija saa tiedot kootussa muodossa 
kauppatietorekistereistä ja 
sääntelyviranomaisilta 
rahoitusmarkkinadirektiivin, 
energiamarkkinoiden eheydestä ja 
tarkasteltavuudesta annetun direktiivin ja 
Euroopan markkinarakenneasetuksen 
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mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 38
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Hallinnoijan on hankittava syöttötiedot 
luotettavalta ja tilastollisesti edustavalta 
lautakunnalta tai tietolähteen otoksesta sen 
varmistamiseksi, että tulokseksi saatava 
vertailuarvo on luotettava ja edustaa 
tilastollisesti sitä markkinoiden tai talouden 
todellista tilannetta, jota vertailuindeksin 
on tarkoitus mitata (”Tilastollisesti 
edustavat tietolähteet”).

b) Hallinnoijan on hankittava syöttötiedot 
luotettavalta ja tilastollisesti edustavalta 
lautakunnalta tai tietolähteen otoksesta sen 
varmistamiseksi, että tulokseksi saatava 
vertailuarvo on luotettava ja edustaa 
tilastollisesti sitä markkinoiden tai talouden 
todellista tilannetta, jota vertailuindeksin 
on tarkoitus mitata (”Tilastollisesti 
edustavat tietolähteet”). Transaktioihin 
perustuvien vertailuarvojen tapauksessa 
hallinnoijan on saatava syöttötiedot
kauppatietorekistereistä ja 
sääntelyviranomaisilta yhdistetyssä ja 
nimettömässä muodossa direktiivin 
2004/39/EY, asetuksen (EU) 
N:o 1227/2011 ja asetuksen (EU) 
N:o 648/2012 mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 39
Jens Rohde, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallinnoijan on täytettävä syöttötietoja 
ja menetelmiä koskevat, liitteessä I 
olevassa C jaksossa määritellyt 
syöttötietoja ja menetelmiä koskevat 

2. Hallinnoijan on täytettävä syöttötietoja 
ja menetelmiä koskevat, soveltuvin osin 
liitteessä I olevassa C jaksossa tai 
liitteessä III määritellyt syöttötietoja ja 
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vaatimukset. menetelmiä koskevat vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Koska hyödykkeillä on yksilöllisiä piirteitä, niitä olisi säänneltävä liitteen III puitteissa.

Tarkistus 40
Jens Rohde, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallinnoijan on varmistettava, että 
käytössä on riittävät järjestelmät ja tehokas 
valvonta, joilla varmistetaan syöttötietojen 
eheys 2 kohdan soveltamiseksi.

1. Edellä olevaan 5 artiklaan kuuluvien 
vertailuarvojen hallinnoijien on 
varmistettava, että käytössä on riittävät 
järjestelmät ja tehokas valvonta, joiden 
tarkoituksena on varmistaa syöttötietojen 
eheys 2 kohdan soveltamiseksi.

Or. en

Tarkistus 41
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallinnoijan on otettava käyttöön 
jokaista vertailuarvoa varten 
käytännesäännöt, joissa määritellään 
selvästi hallinnoijan ja tietolähteiden 
vastuualueet ja velvollisuudet suhteessa 
vertailuarvon tarjontaan ja joihin sisältyy 
toimitettavien syöttötietojen selvä kuvaus 
ja ainakin yksi liitteessä I olevassa 
D jaksossa määritellyistä seikoista.

1. Hallinnoijan on otettava tietolähteiden 
kanssa yhteistyössä käyttöön jokaista 
vertailuarvoa varten käytännesäännöt, 
joissa määritellään selvästi hallinnoijan ja 
tietolähteiden vastuualueet ja 
velvollisuudet suhteessa vertailuarvon 
tarjontaan ja joihin sisältyy toimitettavien 
syöttötietojen selvä kuvaus ja ainakin yksi 
liitteessä I olevassa D jaksossa 
määritellyistä seikoista.
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Or. en

Tarkistus 42
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallinnoijan on otettava käyttöön 
jokaista vertailuarvoa varten 
käytännesäännöt, joissa määritellään 
selvästi hallinnoijan ja tietolähteiden 
vastuualueet ja velvollisuudet suhteessa 
vertailuarvon tarjontaan ja joihin sisältyy 
toimitettavien syöttötietojen selvä kuvaus 
ja ainakin yksi liitteessä I olevassa 
D jaksossa määritellyistä seikoista.

1. Hallinnoija voi yhteistyössä 
tietolähteiden kanssa ottaa käyttöön 
jokaista vertailuarvoa varten 
käytännesäännöt, joissa määritellään 
selvästi hallinnoijan ja tietolähteiden 
vastuualueet ja velvollisuudet suhteessa 
vertailuarvon tarjontaan ja joihin sisältyy 
toimitettavien syöttötietojen selvä kuvaus 
ja ainakin yksi liitteessä I olevassa 
D jaksossa määritellyistä seikoista.

Or. de

Tarkistus 43
Jens Rohde, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallinnoijan ja tietolähteiden on 
allekirjoitettava käytännesäännöt, jotka 
ovat kaikkia sopimuspuolia sitovat.

2. Hallinnoijan ja tietolähteiden on 
allekirjoitettava käytännesäännöt, jotka 
ovat kaikkia sopimuspuolia sitovat, 
mahdollisuuksien mukaisesti ja ottaen
huomioon tietolähteen luonne ja sijainti.
Jos allekirjoitusta ei saada, tietolähteen 
tietojen toimittamisen jatkuminen sen 
jälkeen, kun hallinnoija on ilmoittanut 
tietolähteellä käytännesäännöistä, 
katsotaan oikeudellisesti sitovaksi 
sopimukseksi osallistuvien osapuolten 
välillä.
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Or. en

Perustelu

On tarpeen tunnustaa, että kaikki tietolähteet eivät sijaitse unionissa.

Tarkistus 44
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallinnoijan ja tietolähteiden on 
allekirjoitettava käytännesäännöt, jotka 
ovat kaikkia sopimuspuolia sitovat.

2. Hallinnoijan ja tietolähteiden on 
allekirjoitettava käytännesäännöt, jotka 
ovat kaikkia sopimuspuolia sitovat, 
kunhan hallinnoijat ja markkinoita 
riittävästi edustava määrä tietolähteitä 
ovat päässeet niistä sopimukseen.

Or. de

Tarkistus 45
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun hallinnoija ei saa tietolähteen 
luonteen ja sijainnin vuoksi allekirjoitusta 
käytännesääntöihin mutta katsoo kyseessä 
olevien tietojen olevan olennaisia 
kyseiselle vertailuarvolle, se voi, 
varmistettuaan, että tietolähde on 
tutustunut tietojen toimittamista koskeviin 
käytännesääntöihin, jatkaa tietojen 
hyväksymistä kyseistä vertailuarvoa 
varten. Siinä tapauksessa hallinnoija on 
oikeudellisesti vastuussa vertailuarvon 
tuottamiseen käytettyjen tietojen laadusta.  
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Or. pt

Tarkistus 46
Jens Rohde, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Komissio ottaa huomioon vertailuarvojen 
ja tietolähteiden erilaiset ominaispiirteet 
muun muassa syöttötietojen ja 
menetelmien erojen, syöttötietojen 
manipulointiriskien ja vertailuarvoihin 
liittyvien valvontakäytäntöjen 
kansainvälisen lähentymisen osalta.

Komissio ottaa huomioon vertailuarvojen 
ja tietolähteiden erilaiset ominaispiirteet 
muun muassa syöttötietojen ja 
menetelmien erojen, tietolähteiden 
vapaaehtoisuuden, syöttötietojen 
manipulointiriskien ja vertailuarvoihin 
liittyvien valvontakäytäntöjen 
kansainvälisen lähentymisen sekä tämän 
asetuksen oikeasuhteisuuden osalta.

EAMV laatii ACER:n tiiviin kuulemisen 
jälkeen suuntaviivoja, jotka koskevat 
oikeudellisesti sitovien käytännesääntöjen 
sovellettavuutta, erityisesti ottaen 
huomioon sääntelemättömät yhteisöt ja 
hintaraportteja laativat toimistot EU:ssa.

Or. en

Tarkistus 47
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Valvottua tietolähdettä koskevat 
seuraavat päätöksentekoa, ohjausta ja 
valvontaa koskevat vaatimukset:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

(Kieleen liittyvä tarkistus)

Or. pt
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Tarkistus 48
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Valvotun tietolähteen on varmistettava, 
ettei mikään olemassa oleva tai 
mahdollinen eturistiriita vaikuta 
syöttötietojen tarjontaan ja että 
mahdollisesti tarvittavaa harkintavaltaa 
käytetään riippumattomasti ja rehdisti
merkityksellisten tietojen pohjalta 
käytännesääntöjen mukaisesti 
(”Eturistiriidat”).

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pt

Tarkistus 49
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Valvotun tietolähteen on varmistettava, 
ettei mikään olemassa oleva tai 
mahdollinen eturistiriita vaikuta 
syöttötietojen tarjontaan ja että 
mahdollisesti tarvittavaa harkintavaltaa 
käytetään riippumattomasti ja rehdisti 
merkityksellisten tietojen pohjalta 
käytännesääntöjen mukaisesti 
(”Eturistiriidat”).

a) Valvotun tietolähteen on varmistettava, 
ettei mikään olemassa oleva tai 
mahdollinen eturistiriita vaikuta 
syöttötietojen tarjontaan ja että 
mahdollisesti tarvittavaa harkintavaltaa 
käytetään tarvittaessa riippumattomasti ja 
rehdisti merkityksellisten tietojen pohjalta 
käytännesääntöjen mukaisesti 
(”Eturistiriidat”).

Or. en

Tarkistus 50
António Fernando Correia de Campos
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Valvotulla tietolähteellä on oltava 
valvontakehys, jolla varmistetaan 
syöttötietojen eheys, tarkkuus ja 
luotettavuus ja se, että syöttötiedot 
tarjotaan tämän asetuksen säännösten ja 
käytännesääntöjen mukaisesti (”Riittävä 
valvonta”).

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pt

Tarkistus 51
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Valvotulla tietolähteellä on oltava 
valvontakehys, jolla varmistetaan 
syöttötietojen eheys, tarkkuus ja 
luotettavuus ja se, että syöttötiedot 
tarjotaan tämän asetuksen säännösten ja 
käytännesääntöjen mukaisesti (”Riittävä 
valvonta”).

b) Valvotulla tietolähteellä on oltava 
valvontakehys, jolla varmistetaan 
tarvittaessa syöttötietojen eheys, tarkkuus 
ja luotettavuus ja se, että syöttötiedot 
tarjotaan tämän asetuksen säännösten ja 
käytännesääntöjen mukaisesti (”Riittävä 
valvonta”).

Or. en

Tarkistus 52
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valvotun tietolähteen on noudatettava 
liitteessä I olevassa E jaksossa määriteltyjä 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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järjestelmiä ja valvontaa koskevia 
vaatimuksia.

Or. pt

Tarkistus 53
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valvotun tietolähteen on toimittava 
täysimääräisesti yhteistyössä hallinnoijan 
ja asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen kanssa vertailuarvon 
tarjonnan auditoinnin ja valvonnan suhteen 
ja asettava saataville liitteessä I olevan 
E jakson mukaisesti säilytetyt tiedot ja 
aineistot.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pt

Tarkistus 54
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä II osastossa säädettyjen 
vaatimusten lisäksi hyödykkeiden 
vertailuarvoihin sovelletaan liitteessä III 
määriteltyjä erityisvaatimuksia.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 55
Jens Rohde
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä II osastossa säädettyjen 
vaatimusten lisäksi hyödykkeiden
vertailuarvoihin sovelletaan liitteessä III 
määriteltyjä erityisvaatimuksia.

2. Hyödykkeiden vertailuarvoihin 
sovelletaan vain liitteessä III määriteltyjä 
erityisvaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Koska hyödykkeillä on yksilöllisiä ominaispiirteitä, niitä olisi säänneltävä liitteen III 
puitteissa.

Tarkistus 56
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä II osastossa säädettyjen 
vaatimusten lisäksi hyödykkeiden 
vertailuarvoihin sovelletaan liitteessä III 
määriteltyjä erityisvaatimuksia.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pt

Tarkistus 57
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
39 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla tarkennetaan tai 
mukautetaan markkinoiden, teknisen 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
39 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla tarkennetaan tai 
mukautetaan markkinoiden, teknisen 
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kehityksen ja kansainvälisen kehityksen 
perusteella seuraavia liitteiden II ja III
seikkoja:

kehityksen ja kansainvälisen kehityksen 
perusteella seuraavia liitteen II seikkoja:

Or. de

Tarkistus 58
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
39 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla tarkennetaan tai 
mukautetaan markkinoiden, teknisen 
kehityksen ja kansainvälisen kehityksen 
perusteella seuraavia liitteiden II ja III
seikkoja:

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
39 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla tarkennetaan tai 
mukautetaan markkinoiden, teknisen 
kehityksen ja kansainvälisen kehityksen 
perusteella seuraavia liitteen II seikkoja:

Or. en

Perustelu

Koska hyödykkeillä on yksilöllisiä ominaispiirteitä, niitä olisi säänneltävä liitteen III 
puitteissa.

Tarkistus 59
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) vertailuarvon kehityksen perusteet ja 
menettelyt (liitteessä III oleva 1 a kohta);

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 60
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) vertailuarvon kehityksen perusteet ja 
menettelyt (liitteessä III oleva 1 a kohta);

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 61
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) menetelmään ja menetelmäkuvaukseen 
sisällytettävät seikat (liitteessä III olevat 
1 ja 2 kohta);

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 62
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) menetelmään ja menetelmäkuvaukseen 
sisällytettävät seikat (liitteessä III olevat 
1 ja 2 kohta);

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 63
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) hallinnoijan vaatimukset, jotka 
koskevat vertailuarvon laskennan laatua 
ja eheyttä sekä kuhunkin laskelmaan 
liitettävän kuvauksen sisältöä 
(liitteessä III olevat 5 ja 6 kohta).

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 64
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) hallinnoijan vaatimukset, jotka 
koskevat vertailuarvon laskennan laatua 
ja eheyttä sekä kuhunkin laskelmaan 
liitettävän kuvauksen sisältöä 
(liitteessä III olevat 5 ja 6 kohta).

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 65
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Mikäli vuoden aikana vähintään 
20 prosenttia kriittisen vertailuarvon 
tietolähteistä on lakannut toimittamasta 
tietoja tai on riittävästi viitteitä siitä, että 

1. Mikäli vuoden aikana vähintään 
20 prosenttia kriittisen vertailuarvon tai 
EAMV:n määrittämän laajasti käytetyn 
hyödykkeiden vertailuarvon tietolähteistä 
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vähintään 20 prosenttia tietolähteistä 
todennäköisesti lakkaa toimittamasta 
tietoja, kriittisen vertailuarvon hallinnoijan 
toimivaltaisella viranomaisella on 
toimivalta

on lakannut toimittamasta tietoja tai on 
riittävästi viitteitä siitä, että vähintään 
20 prosenttia tietolähteistä todennäköisesti 
lakkaa toimittamasta tietoja, kriittisen 
vertailuarvon hallinnoijan toimivaltaisella 
viranomaisella on toimivalta

Or. pt

Tarkistus 66
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vaatia 2 kohdan mukaisesti valittuja 
valvottuja yhteisöjä toimittamaan 
syöttötietoja hallinnoijalle menetelmän, 
käytännesääntöjen tai muiden sääntöjen 
mukaisesti;

a) vaatia 2 kohdan mukaisesti valittuja 
valvottuja yhteisöjä ja hyödykkeiden ja 
energiatietojen tietolähteitä toimittamaan 
syöttötietoja hallinnoijalle menetelmän, 
käytännesääntöjen tai muiden sääntöjen 
mukaisesti;

Or. pt

Tarkistus 67
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Hallinnoijan on ilmoitettava 
asianomaiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle, mikäli se katsoo, että 
tietolähteiden määrä on riittämätön tai 
niiden jakauma muodostaa riskin, ja joka 
tapauksessa, kun 20 prosenttia 
tietolähteistä on lakannut tai lakkaa 
todennäköisesti antamasta syöttötietoja. 
Ilmoitukseen on liitettävä riskianalyysi ja 
toimenpiteet, joilla voidaan lieventää 
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määritettyjä riskejä. 

Or. pt

Tarkistus 68
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Hallinnoijan toimivaltaisen 
viranomaisen on määriteltävä valvotut 
yhteisöt, jotka ovat velvolliset 
toimittamaan tietoja kriittistä vertailuarvoa 
varten 1 kohdan mukaisesti, käyttäen 
seuraavia perusteita:

2. Hallinnoijan toimivaltaisen 
viranomaisen on määriteltävä valvotut 
yhteisöt tai hyödykkeiden ja 
energiatietojen tietolähteet, jotka ovat 
velvolliset toimittamaan tietoja kriittistä 
vertailuarvoa tai EAMV:n määrittämää 
laajasti käytettyä hyödykkeiden 
vertailuarvoa varten 1 kohdan mukaisesti, 
käyttäen seuraavia perusteita:

Or. pt

Tarkistus 69
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) valvotun yhteisön nykyisen ja 
mahdollisen markkinaosallistumisen 
suuruus, jota vertailuarvolla pyritään 
mittaamaan;

a) valvotun yhteisön tai hyödykkeiden tai 
energiatietojen tietolähteen nykyisen ja 
mahdollisen markkinaosallistumisen 
suuruus, jota vertailuarvolla pyritään 
mittaamaan;

Or. pt

Tarkistus 70
António Fernando Correia de Campos
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valvotun yhteisön asiantuntemus ja 
valmius tuottaa laadultaan riittäviä 
syöttötietoja.

b) valvotun yhteisön tai hyödykkeiden tai 
energiatietojen tietolähteen asiantuntemus 
ja valmius tuottaa laadultaan riittäviä 
syöttötietoja.

Or. pt

Tarkistus 71
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Tietojen ilmaiseminen tai levittäminen 

tiedotusvälineissä
Jos tietoja ilmaistaan tai levitetään ja jos 
suosituksia annetaan tai levitetään 
journalistisiin tarkoituksiin, tällaista 
tiedon ilmaisemista tai levittämistä 
arvioitaessa on otettava huomioon 
ilmaisunvapautta sekä tiedotusvälineiden 
vapautta ja moniarvoisuutta koskevat 
säännöt samoin kuin toimittajan 
ammattia koskevat säännöt, paitsi jos
a) kyseiset henkilöt tai heidän 
lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt saavat 
suoraan tai välillisesti hyötyä tai voittoa 
kyseisten tietojen ilmaisemisesta tai 
levittämisestä; tai
b) kyseisten tietojen ilmaisemisella tai 
levittämisellä pyritään johtamaan 
markkinoita harhaan rahoitusvälineiden 
tarjonnan, kysynnän tai hinnan suhteen.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksessa säädetään lehdistöä koskevasta poikkeuksesta markkinoiden avoimuuden 
takaamiseksi. Artikla on otettu markkinoiden väärinkäyttöä koskevasta asetuksesta.

Tarkistus 72
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallinnoijan on julkaistava vertailuarvon 
määrittämiseen käytetyt syöttötiedot 
välittömästi julkaisun jälkeen, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa julkaisulla olisi 
vakavia haitallisia seurauksia tietolähteille 
tai jotka vaikuttaisivat kielteisesti 
vertailuarvon luotettavuuteen tai eheyteen.
Näissä tapauksissa julkaisua voidaan 
lykätä ajaksi, joka vähentää merkitsevästi 
kyseisiä seurauksia. Syöttötietoihin 
sisältyviä henkilötietoja ei julkaista.

1. Hallinnoijan on julkaistava indeksien 
laatimiseen käytettävä metodologia ja 
muiden kuin objektiivisten vertailuarvojen 
osalta lisäksi vertailuarvon käytetyt 
syöttötiedot välittömästi julkaisun jälkeen, 
lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
i) julkaisulla olisi vakavia haitallisia 
seurauksia tietolähteille tai jotka 
ii) vaikuttaisivat kielteisesti vertailuarvon 
luotettavuuteen tai eheyteen tai joissa 
iii) syöttötiedot vastaavat 3 artiklan 
1 kohdan 11 alakohdan mukaisia 
säänneltyjä tietoja. Hallinnoijan ei 
tarvitse julkaista tietoja silloin, kun 
tietojen eheyttä ja luottamuksellisuutta ei 
voida varmistaa.

Or. de

Tarkistus 73
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallinnoijan on julkaistava vertailuarvon 
määrittämiseen käytetyt syöttötiedot 
välittömästi julkaisun jälkeen, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa julkaisulla olisi 

1. Hallinnoijan on julkaistava vertailuarvon 
määrittämiseen käytetyt syöttötiedot tai 
metodologia asianmukaisin väliajoin, 
jotka ovat oikeassa suhteessa 
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vakavia haitallisia seurauksia tietolähteille 
tai jotka vaikuttaisivat kielteisesti 
vertailuarvon luotettavuuteen tai eheyteen. 
Näissä tapauksissa julkaisua voidaan 
lykätä ajaksi, joka vähentää merkitsevästi 
kyseisiä seurauksia. Syöttötietoihin 
sisältyviä henkilötietoja ei julkaista.

vertailuarvon toimialakohtaiseen 
merkitykseen, lukuun ottamatta tapauksia, 
joissa julkaisulla voisi olla vakavia 
haitallisia seurauksia tietolähteille tai jotka 
voisivat vaikuttaa kielteisesti vertailuarvon 
luotettavuuteen tai eheyteen. 
Syöttötietoihin sisältyviä henkilötietoja ei 
julkaista ilman suostumusta.

Or. en

Perustelu

Toimialakohtaiset erot on otettava huomioon vertailuarvon julkaisua koskevassa pyynnössä.

Tarkistus 74
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallinnoijan on julkaistava vertailuarvon 
määrittämiseen käytetyt syöttötiedot 
välittömästi julkaisun jälkeen, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa julkaisulla olisi 
vakavia haitallisia seurauksia tietolähteille 
tai jotka vaikuttaisivat kielteisesti 
vertailuarvon luotettavuuteen tai eheyteen. 
Näissä tapauksissa julkaisua voidaan lykätä 
ajaksi, joka vähentää merkitsevästi kyseisiä 
seurauksia. Syöttötietoihin sisältyviä 
henkilötietoja ei julkaista.

1. Hallinnoijan on julkaistava vertailuarvon 
määrittämiseen käytetyt syöttötiedot 
välittömästi julkaisun jälkeen, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa julkaisulla olisi 
vakavia haitallisia seurauksia tietolähteille 
tai jotka vaikuttaisivat kielteisesti 
vertailuarvon luotettavuuteen tai eheyteen. 
Näissä tapauksissa julkaisua voidaan lykätä 
ajaksi, joka vähentää merkitsevästi kyseisiä 
seurauksia. Syöttötiedot julkaistaan 
anonyymisti.

Or. pt

Tarkistus 75
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Hallinnoija tiedottaa välittömästi 
vertailuarvon julkaisun jälkeen 
toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista 
vertailuarvon määrittämisessä käytetyn 
metodologian perusteista ja kaikista 
syöttötiedoista, joita ei ole julkaistu 
1 kohdassa esitettyjen syiden vuoksi.

Or. pt

Tarkistus 76
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Soveltuvuuden arvioiminen
1. Jos valvottu yhteisö aikoo tehdä 
rahoitussopimuksen kuluttajan kanssa, 
valvotun yhteisön on ensiksi hankittava 
tarvittavat tiedot kuluttajan tietämyksestä 
ja kokemuksesta vertailuarvosta, tämän 
taloudellisesta tilanteesta ja tavoitteista 
rahoitussopimuksen suhteen sekä 
15 artiklan mukaisesti julkaistu 
vertailuarvoselvitys, ja arvioitava, 
soveltuuko viittaaminen kyseiseen 
vertailuarvoon rahoitussopimuksessa 
kuluttajalle.
2. Jos valvottu yhteisö katsoo 1 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin perusteella, ettei 
vertailuarvo sovellu kuluttajalle, valvotun 
yhteisön on varoitettava kuluttajaa 
kirjallisesti ja perustellen.

Or. de
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Tarkistus 77
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos valvottu yhteisö aikoo tehdä 
rahoitussopimuksen kuluttajan kanssa, 
valvotun yhteisön on ensiksi hankittava 
tarvittavat tiedot kuluttajan tietämyksestä 
ja kokemuksesta vertailuarvosta, tämän 
taloudellisesta tilanteesta ja tavoitteista 
rahoitussopimuksen suhteen sekä 
15 artiklan mukaisesti julkaistu 
vertailuarvoselvitys, ja arvioitava, 
soveltuuko viittaaminen kyseiseen 
vertailuarvoon rahoitussopimuksessa 
kuluttajalle.

1. Jos valvottu yhteisö aikoo tehdä 
rahoitussopimuksen kuluttajan kanssa, 
valvotun yhteisön on ensiksi hankittava 
tarvittavat tiedot kuluttajan tietämyksestä 
ja kokemuksesta vertailuarvosta, tämän 
taloudellisesta tilanteesta ja tavoitteista 
rahoitussopimuksen suhteen direktiivin 
2004/29/EY 19 artiklan 4 ja 5 kohdan 
mukaisesti sekä 15 artiklan mukaisesti 
julkaistu vertailuarvoselvitys, ja arvioitava, 
soveltuuko viittaaminen kyseiseen 
vertailuarvoon rahoitussopimuksessa 
kuluttajalle.

Or. pt

Tarkistus 78
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Valvottu yhteisö saa käyttää vertailuarvoa 
unionissa viitteenä rahoitusvälineessä tai 
rahoitussopimuksessa tai mittaamaan 
sijoitusrahaston tuottoa, jos sen on 
tarjonnut 23 artiklan mukaisesti 
toimiluvan saanut hallinnoija tai 
21 artiklan mukaisesti rekisteröitynyt 
kolmannessa maassa sijaitseva hallinnoija.

Valvottu yhteisö saa käyttää vertailuarvoa 
unionissa viitteenä rahoitusvälineessä tai 
rahoitussopimuksessa tai mittaamaan 
sijoitusrahaston tuottoa, mutta muiden 
kuin objektiivisten vertailuarvojen on 
oltava 22 artiklan mukaisesti 
toimilupavaatimuksen alaisen 
hallinnoijan tarjoamia. Valvottu yritys saa 
käyttää myös kolmannessa maassa 
sijaitsevan rekisteröityneen hallinnoijan 
objektiivisia vertailuarvoja, kunhan 
hallinnoija ilmoittaa toimivaltaiselle 
viranomaiselle, että vertailuarvot ovat 
17. heinäkuuta 2013 julkaistujen IOSCO-
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periaatteiden ”Principles for Financial 
Benchmarks” mukaisia.

Or. de

Tarkistus 79
Jens Rohde, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Valvotut yhteisöt saavat käyttää 
kolmanteen maahan sijoittautuneen 
hallinnoijan tarjoamia vertailuarvoja 
unionissa edellyttäen, että seuraavia ehtoja 
noudatetaan:

1. Valvotut yhteisöt saavat käyttää 
kolmanteen maahan sijoittautuneen 
hallinnoijan tarjoamia vertailuarvoja 
unionissa, elleivät ne kuulu analogisesti 
5 artiklan 1 kohdassa esitettyjen ehdot 
täyttävien vertailuarvojen luokkaan. 
Analogisesti ehdot täyttävien 
vertailuarvojen luokkaan kuuluvia 
vertailuarvoja voidaan käyttää edellyttäen, 
että kyseisen kolmannen maan 
oikeuskehys, valvontakäytäntö tai 
tuottajan tai hallinnoijan säännöt ovat 
rahoitusalan vertailuarvoja koskevien 
IOSCO-periaatteiden tai muiden 
myöhemmin sovittujen kansainvälisten 
vertailuarvoja koskevien standardien 
mukaisia.
Valvotun yhteisön on ilmoitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselleen ja 
EAMV:lle käyttämänsä nykyiset tai 
tulevat vertailuarvot ja perusteet, joiden 
mukaan se osoittaa noudattavansa 
IOSCO-periaatteita tai kansainvälisiä 
vertailuarvoja koskevia standardeja.
Kolmannen maan vertailuarvojen 
hallinnoijat voivat toimittaa todisteet 
IOSCO-periaatteiden noudattamisesta 
suoraan EAMV:lle, minkä jälkeen 
valvotut yhteisöt voivat käyttää niitä 
viitteenä.
EAMV pitää rekisteriä kolmansista 
maista ja vertailuarvojen tarjoajista, 
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joiden se katsoo olevan luotettavia 
kansainvälisten standardien 
noudattamisen osalta ilman lisänäyttöä. 
EAMV pitää tätä luetteloa ajan tasalla 
käyttämällä omia tietojaan ja ottaen 
huomioon valvottujen yhteisöjen 
toimittamat tai kolmannen maan 
hallinnoijilta, kansallisilta toimivaltaisilta 
viranomaisilta tai ACER:ltä saadut 
todisteet. Jos jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset ovat eri mieltä 
kolmannen maan vertailuarvon käytöstä 
valvotussa elimessä, jonka rajatylittävä 
käyttö on laaja-alaista, EAMV voi 
toteuttaa sitovan sovittelun.
Kuusi kuukautta ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa EAMV laatii raportin 
IOSCO-periaatteiden täytäntöönpanosta.
Tämän kohdan mukainen menettely 
tarkistetaan viiden vuoden kuluttua 
kansainvälisen sääntelyn lähentymisen 
perusteella ja erityisesti tarkistetaan, 
jatketaanko sen soveltamisaikaa.

Or. en

Tarkistus 80
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) komissio on hyväksynyt 2 kohdan 
mukaisen vastaavuuspäätöksen, jossa 
tunnustetaan tämän kolmannen maan 
oikeudellisen kehyksen ja 
valvontakehyksen vastaavan tämän 
asetuksen vaatimuksia;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 81
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hallinnoija on ilmoittanut EAMV:lle 
suostumuksensa siihen, että valvotut 
yhteisöt saavat käyttää sen nykyisiä tai 
tulevia vertailuarvoja unionissa, 
toimittanut luettelon vertailuarvoista, joita 
saadaan käyttää unionissa, ja ilmoittanut 
toimivaltaisen viranomaisen, joka on 
vastuussa sen valvonnasta kolmannessa 
maassa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 82
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) hallinnoija on asianmukaisesti 
rekisteröity 21 artiklan mukaisesti; ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 83
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 
yhteistyöjärjestelyt ovat käytössä.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 84
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisessä kolmannessa maassa 
toimiluvan saaneet tai rekisteröidyt 
hallinnoijat täyttävät oikeudellisesti sitovat 
vaatimukset, jotka vastaavat tästä 
asetuksesta johtuvia vaatimuksia, 
erityisesti ottaen huomioon se, 
varmistetaanko kolmannen maan 
oikeuskehyksen ja valvontakäytäntöjen 
avulla rahoitusalan vertailuarvoja 
koskevien, 17 päivänä heinäkuuta 2013 
julkaistujen IOSCO-periaatteiden 
noudattaminen; ja

a) kyseisessä kolmannessa maassa 
toimiluvan saaneet tai rekisteröidyt 
hallinnoijat täyttävät oikeudellisesti sitovat 
vaatimukset, jotka vastaavat tästä 
asetuksesta johtuvia vaatimuksia, 
erityisesti ottaen huomioon se, 
varmistetaanko kolmannen maan 
oikeuskehyksen ja valvontakäytäntöjen 
avulla rahoitusalan vertailuarvoja 
koskevien, 17 päivänä heinäkuuta 2013 
julkaistujen IOSCO-periaatteiden 
noudattaminen, tai varmistetaanko 
kolmannen maan oikeusjärjestelmällä ja 
sääntelykäytännöllä öljyn hintaraportteja 
laativia toimistoja koskevien, 5 päivänä 
lokakuuta 2012 julkaistujen IOSCO-
periaatteiden noudattaminen, kun kyse on 
öljyn tai hyödykkeiden vertailuarvoista; ja

Or. pt

Tarkistus 85
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisessä kolmannessa maassa 
toimiluvan saaneet tai rekisteröidyt 
hallinnoijat täyttävät oikeudellisesti sitovat 
vaatimukset, jotka vastaavat tästä 
asetuksesta johtuvia vaatimuksia, 
erityisesti ottaen huomioon se, 

a) kyseisessä kolmannessa maassa 
toimiluvan saaneet tai rekisteröidyt 
hallinnoijat täyttävät oikeudellisesti sitovat 
vaatimukset, jotka vastaavat tästä 
asetuksesta johtuvia vaatimuksia, 
erityisesti ottaen huomioon se, 
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varmistetaanko kolmannen maan 
oikeuskehyksen ja valvontakäytäntöjen 
avulla rahoitusalan vertailuarvoja 
koskevien, 17 päivänä heinäkuuta 2013 
julkaistujen IOSCO-periaatteiden 
noudattaminen; ja

varmistetaanko kolmannen maan 
oikeuskehyksen ja valvontakäytäntöjen 
avulla rahoitusalan vertailuarvoja 
koskevien, 17 päivänä heinäkuuta 2013 
julkaistujen IOSCO-periaatteiden sekä 
5 päivänä lokakuuta 2012 julkaistujen ja 
huhtikuussa 2014 tarkistettavien öljyn 
hintaraportteja laativia toimistoja 
koskevien IOSCO-periaatteiden 
noudattaminen; ja

Or. en

Tarkistus 86
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallinnoijan on haettava toimilupaa 
tarjota vertailuarvoja, jos se tarjoaa 
indeksejä, joita käytetään tai jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi viittauksina 
rahoitusvälineissä tai -sopimuksissa tai 
mittaamaan sijoitusrahaston tuottoa.

1. Hallinnoijan on haettava toimilupaa 
tarjota vertailuarvoja, jos se tarjoaa muita 
kuin objektiivisia tai objektiivisia 
vertailuarvoja, jotka eivät ole 
17. heinäkuuta 2013 julkaistujen IOSCO-
periaatteiden mukaisia ja joita käytetään 
viittauksina rahoitusvälineissä tai 
-sopimuksissa tai joita käytetään tai joita 
on tarkoitus käyttää mittaamaan 
sijoitusrahaston tuottoa.

Or. de

Tarkistus 87
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallinnoijan on toimitettava 
toimilupahakemus hallinnoijan 

1. Hallinnoijan, jota koskee 22 artiklan 
1 kohdan mukainen toimilupavaatimus,
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sijaintijäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

on toimitettava toimilupahakemus 
hallinnoijan sijaintijäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Or. de

Tarkistus 88
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallinnoijan on toimitettava 
toimilupahakemus hallinnoijan 
sijaintijäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

1. Hallinnoijan on toimitettava 
toimilupahakemus hallinnoijan 
sijaintijäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Edellä 3 artiklan 
20 kohdassa tarkoitettu hyödykkeiden 
vertailuarvon hallinnoija toimittaa 
toimilupahakemuksen EAMV:lle. ACER 
tekee energiahintojen vertailuarvojen 
osalta yhteistyötä ja vaihtaa tietoja 
EAMV:n kanssa.

Or. en

Tarkistus 89
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
25 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

25 a artikla
Sitova sovittelu

1. EAMV perustaa sovittelumekanismin 
avustamaan yhteiseen kantaan 
pääsemistä toimivaltaisten viranomaisten 
kesken, mikäli tähän asetuekseen liittyen 
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ilmenee erimielisyyttä.
2. Sanotun rajoittamatta Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
pankkiviranomainen) perustamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 
19 artiklan 1 kohtaa, joka koskee 
kansallisten valvontaviranomaisten 
välisten erimielisyyksien ratkaisemista 
rajat ylittävissä tilanteissa ja jossa 
määritetään sitovaan sovitteluun liittyvät 
valtuudet, sitä sovelletaan kaikkiin tämän 
asetuksen asiaankuuluviin artikloihin.

Or. en

Tarkistus 90
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Voidakseen hoitaa tämän asetuksen 
mukaiset tehtävänsä toimivaltaisilla 
viranomaisilla on kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti oltava vähintään 
seuraavat valvonta- ja tutkintavaltuudet:

1. Voidakseen hoitaa tämän asetuksen 
mukaiset tehtävänsä toimivaltaisilla 
viranomaisilla tai EAMV:llä 3 artiklan 
20 kohdan mukaisten hyödykkeiden 
vertailuarvojen tapauksessa on kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti oltava vähintään 
seuraavat valvonta- ja tutkintavaltuudet:

Or. en

Tarkistus 91
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Käyttäessään kyseisiä valtuuksia Käyttäessään kyseisiä valtuuksia 
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toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava 
käytössään riittävät ja tehokkaat takeet 
puolustusoikeuden ja perusoikeuksien 
toteutumisesta.

toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava 
käytössään riittävät ja tehokkaat takeet 
puolustusoikeuden, luottamuksellisuuden
ja perusoikeuksien toteutumisesta.

Or. en

Tarkistus 92
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asianmukaiset toimenpiteet on toteutettu 
sen varmistamiseksi, että toimivaltaisilla 
viranomaisilla on kaikki tehtäviensä 
hoitamisen edellyttämät valvonta- ja 
tutkintavaltuudet.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asianmukaiset toimenpiteet on toteutettu 
sen varmistamiseksi, että toimivaltaisilla 
viranomaisilla tai EAMV:llä 3 artiklan 
20 kohdan mukaisten hyödykkeiden 
vertailuarvojen tapauksessa on kaikki 
tehtäviensä hoitamisen edellyttämät 
valvonta- ja tutkintavaltuudet.

Or. en

Tarkistus 93
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä artiklaa sovelletaan soveltuvin 
osin EAMV:hen 3 artiklan 20 kohdan 
mukaisten hyödykkeiden vertailuarvojen 
tapauksessa.

Or. en
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Tarkistus 94
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
perustettava toimivaltaisten viranomaisten 
kollegio 30 työpäivän kuluessa 13 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun, vertailuarvon 
kriittiseksi vertailuarvoksi määrittävän 
päätöksen voimaantulosta.

1. EAMV:n on perustettava toimivaltaisten 
viranomaisten kollegio 30 työpäivän 
kuluessa 13 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun, vertailuarvon kriittiseksi 
vertailuarvoksi määrittävän päätöksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 95
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Suorittaessaan tehtäväänsä asetuksen 
(EY) N:o 1227/2011 täytäntöönpanossa ja 
valvonnassa energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto 
tekee yhteistyötä EAMV:n kanssa tämän 
asetuksen mukaisesti ja toimittaa 
viipymättä kaikki velvollisuuksiensa 
täyttämiseen tarvittavat tiedot.

Or. pt

Tarkistus 96
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa, 
5 artiklan 3 kohdassa, 7 artiklan 
3 kohdassa, 9 artiklan 3 kohdassa, 
11 artiklan 4 kohdassa, 12 artiklan 
3 kohdassa, 16 artiklan 2 kohdassa ja 
23 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi [tämän 
asetuksen voimaantulopäivä] alkaen.

2. Siirretään 3 artiklan 2 kohdassa, 
5 artiklan 3 kohdassa, 7 artiklan 
3 kohdassa, 9 artiklan 3 kohdassa, 
11 artiklan 4 kohdassa, 12 artiklan 
3 kohdassa, 16 artiklan 2 kohdassa ja 
23 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
viiden vuoden ajaksi [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä] alkaen.

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

Or. ro

Tarkistus 97
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EAMV arvioi 18 kuukauden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta 
5. lokakuuta 2012 julkaistujen IOSCO-
periaatteiden ”Principles for Oil Price 
Reporting Agencies” touko- tai 
kesäkuussa 2014 julkaistavan tarkistetun 
version ja EAMV:lle suuntaa-antavan 
tämän asetuksen liitteen III mukaisesti, 
voidaanko 3 artiklan 1 kohdan 
20 alakohdan mukaiset hyödykkeiden 
vertailuarvot sisällyttää tämän asetuksen 
soveltamisalaan ja miten se tapahtuisi, vai 
olisiko oma sääntely asianmukainen ja 
tarpeen. EAMV toimittaa arvioinnin 
tuloksen parlamentille ja komissiolle.
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Or. de

Tarkistus 98
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tämän asetuksen 20 artiklan 
1 kohdan a–e alakohdassa mainitut 
edellytykset koskevat vertailuarvoja, jotka 
kolmanteen maahan sijoittautunut 
hallinnoija tarjoaa, vasta 36 kuukauden 
siirtymäajan kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta, mikäli vertailuarvot 
täyttävät tämän asetuksen 
voimaantullessa 17 päivänä heinäkuuta 
2013 julkaistut IOSCO-periaatteet 
”Principles for Financial Benchmarks”.

Or. de

Tarkistus 99
Jens Rohde, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hallinnoijan sijaintijäsenvaltion 
asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen 
on sallittava vertailuarvon käyttö niin 
kauan kuin vertailuarvon viitteenä
sisältävien rahoitusvälineiden ja 
rahoitussopimusten arvo on enintään 
5 prosenttia kyseiseen vertailuarvon 
tämän asetuksen voimaantulohetkellä 
viitteenä sisältäneiden rahoitusvälineiden 
ja rahoitussopimusten arvosta. Tällaiseen 
olemassa olevaan vertailuarvoon ei saa 
viitata rahoitusvälineissä tai 

4. Hallinnoijan sijaintijäsenvaltion 
asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen 
on sallittava vertailuarvon käyttö niin 
kauan kuin vertailuarvon viitteenä tämän 
asetuksen voimaantulohetkellä sisältävät 
rahoitusvälineet ja rahoitussopimukset 
ovat voimassa. Tällaiseen olemassa 
olevaan vertailuarvoon ei saa viitata 
uusissa rahoitusvälineissä tai 
rahoitussopimuksissa tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen.
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rahoitussopimuksissa tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen.

EAMV laatii c alakohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa ACER:n tiiviin kuulemisen 
jälkeen luonnoksia teknisiksi 
sääntelystandardeiksi, joissa määritetään
a) tiedot, jotka hallinnoijan on annettava 
toimilupahakemuksessa osoittaakseen, 
että sopimuksen mitätöityminen, 
ylivoimainen este tai rikkominen on 
todennäköistä;
b) olosuhteet, joissa rahoitussopimuksen 
mitätöitymisen, ylivoimaisen esteen ja 
ehtojen rikkomisen katsotaan 
tapahtuneen tämän asetuksen mukaisesti;
c) kalibroidut ja oikeasuhtaiset 
siirtymämenettelyt kriittisten ja 
toimialakohtaisten vertailuarvojen osalta 
erityisesti korkokantaa ja hyödykkeitä 
varten.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa 
säädettyä menettelyä noudattaen, missä 
on mahdollisuus kolmen kuukauden 
jatkoon [Omnibus 2 -asetuksen 
mukaisesti].

Or. en

Tarkistus 100
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi kesäkuuhun 2014 
mennessä, onko tämä asetus 
hyödykkeiden vertailuarvojoen osalta 
yhdenmukainen huhtikuussa 2014 
julkaistavan öljyn hintaraportteja laativia 
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toimistoja koskevien IOSCO-periaatteiden 
loppuraportin kanssa, ja esittää Euroopan 
parlamentille suosituksensa ja 
ehdotuksensa, jotka kattavat 
kansainväliset sopimukset, jos se 
katsotaan asianmukaiseksi.

Or. en

Tarkistus 101
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A jakso – I osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vertailuarvon tarjonnan on oltava 
operatiivisesti ja toiminnallisesti erillään 
sellaisesta hallinnoijien liiketoiminnasta, 
joka voi aiheuttaa tosiasiallisen tai 
mahdollisen eturistiriidan. Jollei näitä 
ristiriitoja pystytä hallitsemaan, 
vertailuarvon toimijan on keskeytettävä 
kaikki toiminnot tai suhteet, jotka 
aiheuttavat ristiriitoja, tai keskeytettävä 
vertailuarvon tuottaminen.

1. Vertailuarvon tarjontaa valvova 
oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö ei 
saa olla samalla operatiivisesti tai 
toiminnallisesti vertailuarvon käyttäjä.

Or. de

Tarkistus 102
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A jakso – I osa – 8 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kaupankäyntitoiminnon ja 
raportointitoimen henkilöstö on erotettu 
fyysisesti toisistaan;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 103
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A jakso – II osa – 10 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos tietolähteet tai käyttäjät omistavat 
hallinnoijan tai pitävät siinä määräysvaltaa, 
erillinen neuvosto tai lautakunta, jonka 
kokoonpanon avulla varmistetaan, että se 
on riippumaton ja eturistiriidaton. Jos 
tietolähteet omistavat hallinnoijan tai 
pitävät siinä määräysvaltaa, tietolähteet 
eivät saa muodostaa lautakunnan 
enemmistöä. Jos käyttäjät omistavat 
hallinnoijan tai pitävät siinä 
määräysvaltaa, käyttäjät eivät saa 
muodostaa lautakunnan enemmistöä;

a) jos muita kuin transaktiotietoja olevien 
syöttötietojen tietolähteet omistavat 
hallinnoijan tai pitävät siinä määräysvaltaa, 
erillinen neuvosto tai lautakunta, jonka 
kokoonpanon avulla varmistetaan, että se 
on riippumaton ja eturistiriidaton;

Or. de

Tarkistus 104
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A jakso – II osa – 10 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos tietolähteet tai käyttäjät eivät omista 
hallinnoijaa eivätkä pidä siinä 
määräysvaltaa, sisäinen neuvosto tai 
lautakunta. Sisäisen valvontaneuvoston tai 
-lautakunnan jäsenenä olevat 
valvontatoimihenkilöt eivät saa osallistua 
minkään valvomansa vertailuarvon 
tarjontaan;

b) jos muita kuin transaktiotietoja olevien 
syöttötietojen tietolähteet eivät omista 
hallinnoijaa eivätkä pidä siinä 
määräysvaltaa, sisäinen neuvosto tai 
lautakunta. Sisäisen valvontaneuvoston tai 
-lautakunnan jäsenenä olevien 
valvontatoimihenkilöjen enemmistö ei saa 
osallistua minkään valvomansa 
vertailuarvon tarjontaan;

Or. de
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Tarkistus 105
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A jakso – II osa – 10 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jos hallinnoija kykenee osoittamaan, että 
vertailuarvon luonteen, mittakaavan ja 
tarjonnan monimutkaisuuden ja 
vertailuarvon riskin ja vaikutuksen vuoksi 
a ja b alakohdan vaatimukset eivät ole 
oikeasuhtaisia, valvontatointa voi harjoittaa 
valvontatoimihenkilö. 
Valvontatoimihenkilö ei saa osallistua 
minkään valvomansa vertailuarvon 
tarjontaan.

c) jos hallinnoija kykenee osoittamaan, että 
vertailuarvon luonteen, mittakaavan ja 
tarjonnan monimutkaisuuden ja 
vertailuarvon riskin ja vaikutuksen vuoksi 
a ja b alakohdan vaatimukset eivät ole 
oikeasuhtaisia, valvontatointa voi harjoittaa 
valvontatoimihenkilö. Näin on erityisesti 
objektiivisten vertailuarvojen tapauksessa, 
jolloin hallinnoijan on ilmoitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle, että 
vertailuarvot ovat 17. heinäkuuta 2013 
julkaistujen IOSCO-periaatteiden 
”Principles for Financial Benchmarks” 
mukaisia. Valvontatoimihenkilö ei saa 
osallistua minkään valvomansa 
vertailuarvon tarjontaan.

Or. de

Tarkistus 106
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A jakso – IV osa – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

16. Kriittisten vertailuarvojen yhteydessä 
hallinnoijan on nimitettävä riippumaton 
ulkoinen auditoija arvioimaan sitä ja 
raportoimaan siitä, millä tavoin hallinnoija 
noudattaa vertailuarvon menetelmiä ja tätä 
asetusta, jos hallinnoijan 
vertailuarvotoiminnan laajuus ja 
monimutkaisuus aiheuttaa merkittävän 
riskin rahoitusvakaudelle.

16. Tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan 
21 alakohdan mukaisten kriittisten 
vertailuarvojen ja muiden kuin 
objektiivisten vertailuarvojen yhteydessä 
hallinnoijan on nimitettävä riippumaton 
ulkoinen auditoija arvioimaan sitä ja 
raportoimaan siitä, millä tavoin hallinnoija 
noudattaa vertailuarvon menetelmiä ja tätä 
asetusta, jos hallinnoijan 
vertailuarvotoiminnan laajuus ja 
monimutkaisuus aiheuttaa merkittävän 
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riskin rahoitusvakaudelle.

Or. de

Tarkistus 107
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – B jakso – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) hallinnoijan on ilmoitettava 
asianomais(t)en vertailuarvo(je)n 
tietolähteille välittömästi ulkoistamisesta.

Or. de

Tarkistus 108
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Liite I – C jakso – II osa – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) otettava huomioon sellaiset tekijät kuin 
markkinoiden koko ja normaali 
likviditeetti, kaupankäynnin tarkasteltavuus 
ja markkinatoimijoiden positiot, 
markkinoiden keskittyminen, 
markkinoiden dynamiikka ja yksittäisen 
otoksen riittävyys kuvaamaan tilastollisesti 
sitä todellista taloustilannetta, jota 
vertailuarvon on tarkoitus mitata;

a) otettava huomioon sellaiset tekijät kuin 
markkinoiden koko ja normaali 
likviditeetti, markkinoiden kehitysaste, 
kaupankäynnin tarkasteltavuus ja 
markkinatoimijoiden positiot, 
markkinoiden keskittyminen, 
markkinoiden dynamiikka ja yksittäisen 
otoksen riittävyys kuvaamaan tilastollisesti 
sitä todellista taloustilannetta, jota 
vertailuarvon on tarkoitus mitata;

Or. en

Tarkistus 109
Werner Langen
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – C jakso – II osa – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) otettava huomioon sellaiset tekijät kuin 
markkinoiden koko ja normaali 
likviditeetti, kaupankäynnin tarkasteltavuus 
ja markkinatoimijoiden positiot, 
markkinoiden keskittyminen, 
markkinoiden dynamiikka ja yksittäisen 
otoksen riittävyys kuvaamaan tilastollisesti 
sitä todellista taloustilannetta, jota 
vertailuarvon on tarkoitus mitata;

a) otettava huomioon sellaiset tekijät kuin 
markkinoiden koko ja normaali 
likviditeetti, markkinoiden kehitysaste,
kaupankäynnin tarkasteltavuus ja 
markkinatoimijoiden positiot, 
markkinoiden keskittyminen, 
markkinoiden dynamiikka ja yksittäisen 
otoksen riittävyys kuvaamaan tilastollisesti 
sitä todellista taloustilannetta, jota 
vertailuarvon on tarkoitus mitata;

Or. de

Tarkistus 110
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Liite III – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tätä liitettä sovelletaan ”hyödykkeiden 
vertailuarvoihin”, joilla tarkoitetaan 
vertailuarvoa, jonka 3 artiklan 1 kohdan
c alakohdassa tarkoitettu perustana oleva 
omaisuuserä on komission asetuksen 
(EY) N:o 1287/200628 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu hyödyke tai 
hyödykkeet.

Tämä liite antaa EAMV:lle suunnan sen 
arviointiin, voidaanko 3 artiklan 1 kohdan 
20 alakohdan mukaiset hyödykkeiden 
vertailuarvot sisällyttää tämän asetuksen 
soveltamisalaan ja miten se tapahtuisi, vai 
olisiko oma sääntely asianmukainen ja 
tarpeen.

__________________
28 EUVL L 241, 2.9.2006, s. 1.

Or. de

Tarkistus 111
Werner Langen
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Ehdotus asetukseksi
Liite III – johdantokappale – 28 alaviite

Komission teksti Tarkistus

28. EUVL L 241, 2.9.2006, s. 1. Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 112
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) perustelut, joilla valitaan arviointijaksot, 
jos toimitetut tiedot jäävät menetelmän 
suositellun transaktiotietojen kynnysarvon 
tai edellytettävien hallinnoijan 
laatuvaatimusten alle, mukaan luettuina 
vaihtoehtoiset arviointimenetelmät, myös 
teoreettiset estimaattimallit;

e) perustelut, joilla valitaan arviointijaksot, 
jos toimitetut tiedot jäävät menetelmän 
suositellun transaktiotietojen kynnysarvon 
tai edellytettävien hallinnoijan 
laatuvaatimusten alle, mukaan luettuina 
vaihtoehtoiset arviointimenetelmät, myös 
teoreettiset estimaattimallit. Perusteluissa 
selitetään menettelyt, joita käytetään, kun 
transaktioista ei ole tietoja;

Or. en

Tarkistus 113
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 6 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

6. Hallinnoijan on kuvattava ja julkaistava 
jokaisen laskelman yhteydessä 
mahdollisuuksien mukaan ja 
vertailuarvon asianmukaista julkaisua 
haittaamatta

6. Hallinnoijan on kuvattava ja julkaistava 
jokaisen laskelman yhteydessä 
kohtuullisessa ajassa viivyttämättä 
hintaraporttien määräaikaa

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on hyödykkeitä koskevien IOSCO-periaatteiden mukainen.

Tarkistus 114
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Hallinnoijan on kuvattava ja julkaistava 
jokaisen laskelman yhteydessä 
mahdollisuuksien mukaan ja
vertailuarvon asianmukaista julkaisua 
haittaamatta

6. Hallinnoijan on kuvattava ja julkaistava 
jokaisen laskelman yhteydessä 
kohtuullisessa ajassa viivyttämättä 
vertailuarvon julkaisupäivämäärää

Or. pt

Tarkistus 115
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Hallinnoijan on varmistettava, että sen 
muissa liiketoiminnoissa käytetään 
menettelyjä ja mekanismeja, joiden 
tarkoituksena on minimoida sen 
todennäköisyys, että eturistiriidat 
vaikuttavat vertailuarvojen laskennan 
eheyteen.

12. Hallinnoijan on varmistettava, että sen 
muissa liiketoiminnoissa käytetään 
asianmukaisia menettelyjä ja 
mekanismeja, joiden tarkoituksena on 
minimoida sen todennäköisyys, että 
eturistiriidat vaikuttavat vertailuarvojen 
laskennan eheyteen.

Or. en

Tarkistus 116
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 13 kohta – johdanto-osa
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Komission teksti Tarkistus

13. Hallinnoijan on varmistettava, että sillä 
on käytössä erotetut raportointisuhteet 
johtajien, arvioijien ja muiden 
työntekijöiden keskuudessa johtajista aina 
hallinnoijan ylimpään johtoon ja 
hallintoneuvostoon asti, jotta varmistetaan, 
että

13. Hallinnoijan on varmistettava, että sillä 
on käytössä asianmukaiset erotetut 
raportointisuhteet johtajien, arvioijien ja 
muiden työntekijöiden keskuudessa 
johtajista aina hallinnoijan ylimpään 
johtoon ja hallintoneuvostoon asti, jotta 
varmistetaan, että

Or. en


