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Tarkistus 21
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(3) Syyskuun 23 päivänä 2009 komissio 
antoi ehdotukset kolmeksi asetukseksi 
Euroopan finanssivalvojien järjestelmän 
perustamisesta, johon sisältyy kolmen 
Euroopan valvontaviranomaisen 
perustaminen edistämään unionin 
lainsäädännön yhdenmukaista soveltamista 
ja myötävaikuttamaan yhteisten, 
laadukkaiden sääntely- ja 
valvontastandardien ja -käytäntöjen 
luomiseen. Nämä valvontaviranomaiset 
ovat asetuksella …/…EU… perustettu 
Euroopan pankkiviranomainen (EPV), 
asetuksella …/…EU… perustettu Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV)
ja asetuksella …/…EU… perustettu 
Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomainen (EVLEV).

(3) Syyskuun 23 päivänä 2009 komissio 
antoi ehdotukset kolmeksi asetukseksi 
Euroopan finanssivalvojien järjestelmän 
perustamisesta, johon sisältyy kolmen 
Euroopan valvontaviranomaisen 
perustaminen edistämään unionin 
lainsäädännön yhdenmukaista soveltamista 
ja myötävaikuttamaan yhteisten, 
laadukkaiden sääntely- ja 
valvontastandardien ja -käytäntöjen 
luomiseen. Nämä valvontaviranomaiset 
ovat asetuksella (EU) N:o 1093/2010
perustettu Euroopan valvontaviranomainen 
(Euroopan pankkiviranomainen), 
asetuksella (EU) N:o 1094/2010 perustettu 
Euroopan valvontaviranomainen 
(Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomainen) ja asetuksella (EU) 
N:o 1095/2010 perustettu Euroopan 
valvontaviranomainen (Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen). Näillä 
viranomaisilla on keskeinen rooli 
pyrittäessä varmistamaan finanssialan 
vakaus. Sen vuoksi on tärkeä varmistaa 
jatkuvasti, että niiden toiminnan 
kehittäminen on poliittinen prioriteetti ja 
että ne saavat riittävät resurssit.

Or. en

Tarkistus 22
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(4) OTC-johdannaisten (over-the-counter 
derivatives) avoimuudessa on puutteita, 
koska ne ovat yksityisesti neuvoteltuja 
sopimuksia ja niitä koskevat tiedot ovat 
yleensä ainoastaan sopimuspuolten 
saatavilla. Niillä luodaan monimutkainen 
keskinäisten sidossuhteiden verkko, joka 
voi vaikeuttaa niihin liittyvien riskien 
luonteen ja suuruuden toteamista. 
Finanssikriisi on osoittanut, että tällaiset 
ominaisuudet lisäävät epävarmuutta 
kireässä markkinatilanteessa ja vaarantavat 
näin ollen rahoitusvakauden. Tässä 
asetuksessa vahvistetaan edellytykset 
näiden riskien pienentämiselle ja
johdannaissopimusten avoimuuden 
lisäämiselle.

(4) OTC-johdannaisten (over-the-counter 
derivatives) avoimuudessa on puutteita, 
koska ne ovat yksityisesti neuvoteltuja 
sopimuksia ja niitä koskevat tiedot ovat 
yleensä ainoastaan sopimuspuolten 
saatavilla. Niillä luodaan monimutkainen 
keskinäisten sidossuhteiden verkko, joka 
voi vaikeuttaa niihin liittyvien riskien 
luonteen ja suuruuden toteamista. 
Finanssikriisi on osoittanut, että tällaiset 
ominaisuudet lisäävät epävarmuutta 
kireässä markkinatilanteessa ja vaarantavat 
näin ollen rahoitusvakauden. Tässä 
asetuksessa vahvistetaan edellytykset 
näiden riskien pienentämiselle lisäämällä
johdannaissopimusten avoimuutta.
Parantamalla OTC-johdannaisten 
avoimuutta voidaan lisätä myös 
markkinoiden toimijoiden välistä 
luottamusta, helpottaa tehokasta 
hinnanmuodostusta, lujittaa 
sijoittajansuojaa ja auttaa havaitsemaan 
ajoissa ongelmat ja niiden laajuus. 

Or. en

Tarkistus 23
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) OTC-johdannaisten (over-the-counter 
derivatives) avoimuudessa on puutteita, 
koska ne ovat yksityisesti neuvoteltuja 
sopimuksia ja niitä koskevat tiedot ovat 
yleensä ainoastaan sopimuspuolten 
saatavilla. Niillä luodaan monimutkainen 
keskinäisten sidossuhteiden verkko, joka 
voi vaikeuttaa niihin liittyvien riskien 
luonteen ja suuruuden toteamista. 

(4) OTC-johdannaisten (over-the-counter 
derivatives) avoimuudessa on puutteita, 
koska ne ovat yksityisesti neuvoteltuja 
sopimuksia ja niitä koskevat tiedot ovat 
yleensä ainoastaan sopimuspuolten 
saatavilla. On ehdottoman tärkeää, että 
näistä rahoitusvälineistä tulee 
avoimempia ja helpommin seurattavia.
Niillä luodaan monimutkainen keskinäisten 
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Finanssikriisi on osoittanut, että tällaiset 
ominaisuudet lisäävät epävarmuutta 
kireässä markkinatilanteessa ja vaarantavat 
näin ollen rahoitusvakauden. Tässä 
asetuksessa vahvistetaan edellytykset 
näiden riskien pienentämiselle ja 
johdannaissopimusten avoimuuden 
lisäämiselle.

sidossuhteiden verkko, joka voi vaikeuttaa 
niihin liittyvien riskien luonteen ja 
suuruuden toteamista. Finanssikriisi on 
osoittanut, että tällaiset ominaisuudet 
lisäävät epävarmuutta kireässä 
markkinatilanteessa ja vaarantavat näin 
ollen rahoitusvakauden. Tässä asetuksessa 
vahvistetaan edellytykset näiden riskien 
pienentämiselle ja johdannaissopimusten 
avoimuuden lisäämiselle.

Or. en

Tarkistus 24
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(23) Kauppatietorekistereihin olisi 
ilmoitettava sekä selvitetyt että 
selvittämättömät sopimukset, jotta 
markkinoista saataisiin kokonaiskuva.

(23) Kauppatietorekistereihin olisi 
ilmoitettava lyhyen ajan kuluessa sekä 
selvitetyt että selvittämättömät sopimukset, 
jotta markkinoista saataisiin kokonaiskuva.

Or. en

Tarkistus 25
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(25) Selvitys- ja ilmoitusvelvollisuuksiin 
olisi liityttävä tehokkaat, oikeasuhteiset ja 
varoittavat seuraamukset. Pannessaan 
seuraamuksia täytäntöön jäsenvaltioiden 
olisi huolehdittava siitä, että sillä ei 
vähennetä kyseisten sääntöjen tehokkuutta.

(25) Selvitys- ja ilmoitusvelvollisuuksiin 
olisi liityttävä tehokkaat, oikeasuhteiset ja 
varoittavat seuraamukset. Pannessaan 
seuraamuksia täytäntöön jäsenvaltioiden 
olisi huolehdittava siitä, että sillä ei 
vähennetä kyseisten sääntöjen tehokkuutta.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
asetetuista seuraamuksista ilmoitetaan 
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julkisesti ja että nykyisten sääntöjen 
tehokkuutta koskevat arviointiraportit 
julkaistaan säännöllisin väliajoin.

Or. en

Tarkistus 26
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(37) Keskusvastapuolella olisi oltava vakaa 
riskienhallintajärjestelmä luottoriskien, 
likviditeettiriskien sekä operatiivisten ja 
muiden riskien hallitsemiseksi, mukaan 
luettuina riskit, joita sillä on tai joita se 
aiheuttaa muille yhteisöille keskinäisten 
sidossuhteiden vuoksi. 
Keskusvastapuolella olisi oltava 
käytössään asianmukaiset menettelyt ja 
mekanismit, jotta se voi käsitellä 
selvitysosapuolen maksulaiminlyöntiä. 
Maksulaiminlyönnin leviämisriskin 
minimoimiseksi keskusvastapuolella olisi 
oltava tiukat osallistumisvaatimukset, sen 
olisi kerättävä asianmukaiset 
alkumarginaalit sekä pidettävä 
maksulaiminlyöntirahastoa ja muita 
rahoitusvaroja mahdollisten tappioiden 
kattamiseksi.

(37) Keskusvastapuolella olisi oltava vakaa 
riskienhallintajärjestelmä luottoriskien, 
likviditeettiriskien sekä operatiivisten ja 
muiden riskien hallitsemiseksi, mukaan 
luettuina riskit, joita sillä on tai joita se 
aiheuttaa muille yhteisöille keskinäisten 
sidossuhteiden vuoksi. 
Keskusvastapuolella olisi oltava 
käytössään asianmukaiset menettelyt ja 
mekanismit, jotta se voi käsitellä 
selvitysosapuolen maksulaiminlyöntiä. 
Maksulaiminlyönnin leviämisriskin 
minimoimiseksi keskusvastapuolella olisi 
oltava tiukat osallistumisvaatimukset, sen 
olisi kerättävä asianmukaiset 
alkumarginaalit sekä pidettävä 
maksulaiminlyöntirahastoa ja muita 
rahoitusvaroja mahdollisten tappioiden 
kattamiseksi. Osana 
riskinhallintatoimintoaan 
keskusvastapuolen olisi 
selvitysosapuoliinsa liittyvien riskien 
kattamiseksi hyväksyttävä ainoastaan 
erittäin likvidejä vakuuksia, joihin liittyy 
minimaalinen luotto- ja markkinariski. 
Vakuudeksi hyväksyttäviä omaisuuseriä 
voitaisiin jossain määrin mukauttaa 
vastapuolen luonteen mukaan. 
Finanssialan ulkopuolisten vastapuolten 
tapauksessa keskusvastapuoli voi 
tarvittaessa hyväksyä vakuudeksi 
pankkitakuut tai vastaavat omaisuuserät.
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Or. en

Tarkistus 27
Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(47) Kauppatietorekisterien tehokkaan 
valvonnan vuoksi EAMV:lla olisi oltava 
oikeus suorittaa tutkimuksia ja paikalla 
tehtäviä tarkastuksia.

(47) Kauppatietorekisterien tehokkaan 
valvonnan vuoksi EAMV:lla olisi oltava 
valtuudet suorittaa tutkimuksia ja paikalla 
tehtäviä tarkastuksia.

Or. en

Tarkistus 28
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 21 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(21) 'hallituksen riippumattomalla 
jäsenellä' hallituksen jäsentä, jolla ei ole 
liike-, perhe- tai muita suhteita, jotka 
aiheuttaisivat eturistiriidan 
keskusvastapuolen, sen määräysvaltaisten 
osakkeenomistajien tai johdon taikka sen 
selvitysosapuolten ja niiden johdon kanssa;

(21) 'hallituksen riippumattomalla 
jäsenellä' hallituksen jäsentä, jolla ei ole 
eikä ole ollut liike-, perhe- tai muita 
suhteita, jotka aiheuttaisivat eturistiriidan 
keskusvastapuolen, sen määräysvaltaisten 
osakkeenomistajien tai johdon taikka sen 
selvitysosapuolten ja niiden johdon kanssa;

Or. en

Tarkistus 29
Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

1. Finanssialalla toimivan vastapuolen on 
selvitettävä kaikki OTC-
johdannaissopimukset, joita pidetään 
4 artiklan nojalla selvityskelpoisina ja jotka 
on tehty muiden finanssialalla toimivien 
vastapuolten kanssa, 4 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa rekisterissä lueteltujen 
keskusvastapuolten välityksellä.

1. Finanssialalla toimivan vastapuolen ja 
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
finanssialan ulkopuolisen vastapuolen on 
selvitettävä kaikki OTC-
johdannaissopimukset, joita pidetään 
4 artiklan nojalla selvityskelpoisina ja jotka 
on tehty muiden finanssialalla toimivien 
vastapuolten kanssa, 4 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa rekisterissä lueteltujen 
keskusvastapuolten välityksellä.
Selvitysvelvollisuus ei koske kumpaakaan 
vastapuolta, jos ainakin toinen niistä on 
finanssialan ulkopuolinen vastapuoli, 
joka ei ylitä selvityskynnysarvoa.

Or. en

Tarkistus 30
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Finanssialalla toimivan vastapuolen on 
selvitettävä kaikki OTC-
johdannaissopimukset, joita pidetään 
4 artiklan nojalla selvityskelpoisina ja jotka 
on tehty muiden finanssialalla toimivien 
vastapuolten kanssa, 4 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa rekisterissä lueteltujen 
keskusvastapuolten välityksellä.

1. Finanssialalla toimivan vastapuolen on 
selvitettävä kaikki OTC-
johdannaissopimukset, joita pidetään 
4 artiklan nojalla selvityskelpoisina ja jotka 
on tehty muiden finanssialalla toimivien 
vastapuolten kanssa, 4 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa rekisterissä lueteltujen 
keskusvastapuolten välityksellä.
Selvitysvelvollisuus ei koske kumpaakaan 
vastapuolta, jos ainakin toinen niistä on 
finanssialan ulkopuolinen vastapuoli, 
joka ei ylitä 7 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua selvityskynnysarvoa.

Or. en
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Tarkistus 31
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Finanssialalla toimivan vastapuolen on 
selvitettävä kaikki OTC-
johdannaissopimukset, joita pidetään 
4 artiklan nojalla selvityskelpoisina ja jotka 
on tehty muiden finanssialalla toimivien 
vastapuolten kanssa, 4 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa rekisterissä lueteltujen 
keskusvastapuolten välityksellä.

1. Finanssialalla toimivan vastapuolen ja 
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
finanssialan ulkopuolisen vastapuolen on 
selvitettävä kaikki OTC-
johdannaissopimukset, joita pidetään 
4 artiklan nojalla selvityskelpoisina ja jotka 
on tehty muiden finanssialalla toimivien 
vastapuolten kanssa, 4 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetussa rekisterissä lueteltujen 
keskusvastapuolten välityksellä.

Or. en

Perustelu

Jos finanssialan ulkopuolinen vastapuoli ei ylitä selvityskynnysarvoa, sitä ei pitäisi vaatia 
selvittämään OTC-johdannaissopimuksiaan vain siksi, että sen vastapuoli on rahoituslaitos 
tai selvityskynnysarvon ylittävä finanssialan ulkopuolinen vastapuoli. Muutoin koko 
kynnysarvoon perustuva toimintatapa ja 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu testaus olisivat 
merkityksettömiä. Se johtaisi tahattomasti myös siihen, että finanssialan ulkopuolisten 
vastapuolten olisi vältettävä kaupankäyntiä rahoituslaitosten kanssa.

Tarkistus 32
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 alakohdassa tarkoitettu 
selvitysvelvollisuus ei koske OTC-
johdannaissopimuksia, joita finanssialalla 
toimiva vastapuoli tai 7 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu finanssialan 
ulkopuolinen vastapuoli tekee 
emoyrityksensä, tytäryrityksensä tai 
emoyrityksensä toisen tytäryrityksen 
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kanssa.

Or. en

Perustelu

Finanssialan ulkopuoliset yhteisöt käyttävät usein yhtä yhteisöä pienentääkseen 
konserniriskiä. Siksi pitäisi olla mahdollista siirtää kaupallinen riski konsernin sisällä ilman, 
että siitä aiheutuu ilmoitus- ja selvitysvelvollisuutta. Moniin tapauksiin saattaa liittyä 
oikeudellisia vaatimuksia, jotka määräävät, millä konsernin yhtiöistä voi olla ulkopuolisia 
vastapuolia kaupallisten riskien pienentämiseksi. Konsernin sisäisiä kauppoja koskevat 
poikkeukset ovat sallittuja myös muissa keskeisissä rahoitusmarkkinoita koskevissa 
säädöksissä (esimerkiksi rahoitusvälineiden markkinoista annetussa direktiivissä).

Tarkistus 33
Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Selvitysvelvollisuus koskee myös sellaisia 
finanssialalla toimivia vastapuolia ja 
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
finanssialan ulkopuolisia vastapuolia, jotka 
tekevät selvityskelpoisia OTC-
johdannaissopimuksia kolmansien maiden 
yhteisöjen kanssa.

Selvitysvelvollisuus koskee myös sellaisia 
finanssialalla toimivia vastapuolia ja 
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
finanssialan ulkopuolisia vastapuolia, jotka 
tekevät selvityskelpoisia OTC-
johdannaissopimuksia sellaisten
kolmansien maiden yhteisöjen kanssa, 
jotka ovat myös joko finanssialalla 
toimivia vastapuolia tai 
selvityskynnysarvon ylittäviä finanssialan 
ulkopuolisia vastapuolia.

Or. en

Tarkistus 34
Hermann Winkler

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

Selvitysvelvollisuus koskee myös sellaisia 
finanssialalla toimivia vastapuolia ja 
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
finanssialan ulkopuolisia vastapuolia, jotka 
tekevät selvityskelpoisia OTC-
johdannaissopimuksia kolmansien maiden 
yhteisöjen kanssa.

Selvitysvelvollisuus koskee myös sellaisia 
finanssialalla toimivia vastapuolia ja 
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
finanssialan ulkopuolisia vastapuolia, jotka 
tekevät selvityskelpoisia OTC-
johdannaissopimuksia kolmansien maiden 
yhteisöjen kanssa. Selvitysvelvollisuutta ei 
synny, jos selvitysvelvollisuuden piiriin 
kuulumattomat finanssialan ulkopuoliset 
vastapuolet tekevät OTC-
johdannaissopimuksia muiden 
finanssialalla toimivien tai finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten kanssa.

Or. de

Tarkistus 35
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Selvitysvelvollisuus koskee myös sellaisia 
finanssialalla toimivia vastapuolia ja
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
finanssialan ulkopuolisia vastapuolia, 
jotka tekevät selvityskelpoisia OTC-
johdannaissopimuksia kolmansien 
maiden yhteisöjen kanssa.

Selvitysvelvollisuus ei koske kumpaakaan 
vastapuolta, jos ainakin toinen niistä on 
finanssialan ulkopuolinen vastapuoli, 
joka ei ylitä 7 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua selvityskynnysarvoa.

Or. en

Perustelu

Jos finanssialan ulkopuolinen vastapuoli ei ylitä selvityskynnysarvoa, sitä ei pitäisi vaatia 
selvittämään OTC-johdannaissopimuksiaan vain siksi, että sen vastapuoli on rahoituslaitos 
tai selvityskynnysarvon ylittävä finanssialan ulkopuolinen vastapuoli. Muutoin koko 
kynnysarvoon perustuva toimintatapa ja 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu testaus olisivat 
merkityksettömiä. Se johtaisi tahattomasti myös siihen, että finanssialan ulkopuolisten 
vastapuolten olisi vältettävä kaupankäyntiä rahoituslaitosten kanssa.
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Tarkistus 36
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Selvitysvelvollisuus koskee myös sellaisia 
finanssialalla toimivia vastapuolia ja 
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
finanssialan ulkopuolisia vastapuolia, jotka 
tekevät selvityskelpoisia OTC-
johdannaissopimuksia kolmansien maiden 
yhteisöjen kanssa.

Selvitysvelvollisuus koskee myös sellaisia 
finanssialalla toimivia vastapuolia ja 
finanssialan ulkopuolisia vastapuolia, jotka 
ylittävät 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
selvityskynnysarvon ja tekevät 
selvityskelpoisia OTC-
johdannaissopimuksia kolmansien maiden 
yhteisöjen kanssa.

Or. en

Perustelu

Lisäys on tarpeen tekstin selventämiseksi.

Tarkistus 37
Norbert Glante

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

Komission teksti Tarkistus

Edellisissä alakohdissa tarkoitettu 
selvitysvelvollisuus ei koske 
OTC-johdannaissopimuksia, joita 
finanssialalla toimiva tai finanssialan 
ulkopuolinen vastapuoli tekee 
emoyrityksensä, tytäryrityksensä tai 
emoyrityksensä toisen tytäryrityksen
kanssa.

Or. de
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Perustelu

Sisäiset liiketoimet, jotka liittyvät konsernin likviditeetin tai riskien hallintaan, olisi 
vapautettava keskusvastapuolen kautta tapahtuvan selvittämisen velvoitteesta, koska siten ei 
kannusteta tehokkaaseen koko konsernia koskevaan likviditeetin ja riskien hallintaan.

Tarkistus 38
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

Edellisten alakohtien säännöksiä ei 
sovelleta OTC-johdannaissopimuksiin, 
joita finanssilaitos tai muu kuin 
finanssilaitos tekee emoyrityksensä, 
tytäryrityksensä tai emoyrityksensä toisen 
tytäryrityksen kanssa.

Or. de

Perustelu

Sisäiset liiketoimet, jotka liittyvät konsernin likviditeetin tai riskien hallintaan, olisi 
vapautettava keskusvastapuolen kautta tapahtuvan selvittämisen velvoitteesta, koska siten ei 
kannusteta tehokkaaseen koko konsernia koskevaan likviditeetin ja riskien hallintaan.

Tarkistus 39
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) mistä päivästä alkaen 
selvitysvelvollisuus tulee voimaan.

b) mistä tämän asetuksen 
voimaantulopäivän jälkeisestä päivästä 
alkaen selvitysvelvollisuus tulee voimaan
ja minkä ajanjakson kuluessa 
vastapuolista tai vastapuoliryhmistä tulee 
selvitysvelvollisia.
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Or. en

Tarkistus 40
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Ennen päätöksen tekoa EAMV:n on 
järjestettävä julkinen kuuleminen ja 
kuultava tarvittaessa kolmansien maiden 
toimivaltaisia viranomaisia.

Ennen päätöksen tekoa EAMV:n on 
järjestettävä julkinen kuuleminen ja 
kuultava yksittäisistä markkinoista 
vastaavia eurooppalaisia tai kolmansien 
maiden viranomaisia. Niiden 
asiantuntijalausunto on otettava 
huomioon ennen päätöksen tekemistä 
siitä, kuuluuko jokin johdannaisluokka 
selvitysvelvollisuuden piiriin 3 artiklan 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 41
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti seuraavat raaka-
ainemarkkinoiden johdannaisluokat 
jätetään tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetun selvitysvelvollisuuden 
ulkopuolelle, koska ne eivät sovellu 
vakioitaviksi:
– pitkäaikaiset energian osto- ja 
toimitussopimukset
– määrien suhteen joustavat energian 
osto- ja toimitussopimukset
– energian osto- ja toimitussopimukset, 
joihin liittyy ota tai maksa -järjestelyjä
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– sopimukset, joissa hinta on sidottu 
epälikvideihin indekseihin tai joissa 
indeksiä ei määritetä päivittäin.

Or. de

Tarkistus 42
Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 b. Sen varmistamiseksi, että 3 ja 
3 a kohtaa sovelletaan yhdenmukaisesti, 
EAMV voi laatia teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia, 
joissa määritellään, aiheuttavatko 
vastapuolet tai OTC-
johdannaissopimukset todennäköisen 
uhan finanssimarkkinoiden 
asianmukaiselle toiminnalle ja eheydelle 
tai unionin koko rahoitusjärjestelmän tai 
sen osan vakaudelle.
Komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010* 
15 artiklan mukaisesti.
EAMV toimittaa kyseiset teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2012.
___________
* Virallinen lehti: lisätään asiakirjaan 
PE-CONS 42/10 sisältyvän asetuksen 
numero.

Or. en
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Tarkistus 43
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. EAMV:n on omasta aloitteestaan, 
Euroopan järjestelmäriskikomiteaa kuullen, 
yksilöitävä ja ilmoitettava komissiolle 
johdannaislajit, jotka olisi sisällytettävä sen 
julkiseen rekisteriin, mutta joita varten 
mikään keskusvastapuoli ei ole vielä saanut 
toimilupaa.

5. EAMV:n on omasta aloitteestaan, 
Euroopan järjestelmäriskikomiteaa kuullen 
ja kuultuaan yksittäisistä markkinoista 
vastaavia eurooppalaisia tai kolmansien 
maiden viranomaisia, yksilöitävä ja 
ilmoitettava komissiolle 
johdannaissopimusten lajit, jotka olisi 
sisällytettävä sen julkiseen rekisteriin, 
mutta joita varten mikään keskusvastapuoli 
ei ole vielä saanut toimilupaa.

Or. de

Tarkistus 44
Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos kauppatietorekisteri ei pysty 
rekisteröimään OTC-johdannaissopimuksia 
koskevia tietoja, finanssialalla toimivien 
vastapuolten on ilmoitettava kyseisissä 
sopimuksissa olevia positioita koskevat 
tiedot direktiivin 2004/39/EY 48 artiklan 
mukaisesti nimetylle toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

2. Jos kauppatietorekisteri ei pysty 
rekisteröimään OTC-johdannaissopimuksia 
koskevia tietoja, finanssialalla toimivien 
vastapuolten on ilmoitettava 
OTC-johdannaissopimuksiaan koskevat 
tiedot direktiivin 2004/39/EY 48 artiklan 
mukaisesti nimetylle toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. en
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Tarkistus 45
Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 4 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

EAMV:n on laadittava komissiolle 
toimitettavat teknisten 
sääntelystandardien luonnokset
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.

EAMV:n on toimitettava kyseisten 
teknisten sääntelystandardien luonnokset
julkisen kuulemisen jälkeen komissiolle 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.

Or. en

Tarkistus 46
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos finanssialan ulkopuolinen 
vastapuoli ottaa OTC-
johdannaissopimuksessa positioita, jotka 
ylittävät 3 kohdan a alakohdan mukaisesti 
vahvistettavan ilmoituskynnysarvon, sen 
on ilmoitettava tästä direktiivin 
2004/39/EY 48 artiklan mukaisesti 
nimetylle toimivaltaiselle viranomaiselle 
ja esitettävä perusteet kyseisten 
positioiden ottamiselle.

Poistetaan.

Kyseinen finanssialan vastapuoli kuuluu 
tällöin 6 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

Or. en

Perustelu

Selvityskynnysarvo on riittävä perusta asianmukaisen selvitystä koskevan menettelytavan 
määrittelemiseksi. Ilmoituskynnysarvo olisi finanssialan ulkopuolisille laitoksille 
byrokraattinen lisärasite eikä niinkään etu OTC-johdannaismarkkinoille.
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Tarkistus 47
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos finanssialan ulkopuolinen vastapuoli 
ottaa OTC-johdannaissopimuksissa 
positioita, jotka ylittävät 3 kohdan b 
alakohdan mukaisesti vahvistettavan 
selvityskynnysarvon, se kuuluu 3 artiklassa 
vahvistetun selvitysvelvollisuuden piiriin 
kaikkien selvityskelpoisten OTC-
johdannaistensa osalta.

2. Jos finanssialan ulkopuolinen vastapuoli 
ottaa OTC-johdannaissopimuksissa 
nettomääräisiä positioita ja vastuita, jotka 
ylittävät 3 kohdan b alakohdan mukaisesti 
vahvistettavan selvityskynnysarvon 
90 peräkkäisen päivän ajan, se kuuluu 
3 artiklassa vahvistetun 
selvitysvelvollisuuden piiriin kaikkien 
selvityskelpoisten OTC-johdannaisten
osalta, ja sen on ilmoitettava asiasta 
direktiivin 2004/39/EY 48 artiklan 
mukaisesti nimetylle toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Selvitysvelvollisuuden pitäisi tulla voimaan vasta, jos selvityskynnysarvo ylittyy 
90 peräkkäisen päivän ajan. Tämä on tarpeen, jotta selvityskynnysarvon lyhytkestoinen ylitys 
(joka johtuu esimerkiksi markkinoiden hintatilanteen heilahteluista) ei laukaisisi 
selvitysvelvollisuutta. Finanssialan ulkopuolisen vastapuolen, jota asia koskee, on 
ilmoitettava selvityskynnysarvon ylittymisestä asiasta vastaavalle viranomaiselle.

Tarkistus 48
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos finanssialan ulkopuolinen vastapuoli 
ottaa OTC-johdannaissopimuksissa 
positioita, jotka ylittävät 3 kohdan 
b alakohdan mukaisesti vahvistettavan 

2. Jos finanssialan ulkopuolinen vastapuoli 
ottaa OTC-johdannaissopimuksissa 
positioita, jotka ylittävät 3 kohdan 
b alakohdan mukaisesti vahvistettavan 
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selvityskynnysarvon, se kuuluu 3 artiklassa 
vahvistetun selvitysvelvollisuuden piiriin 
kaikkien selvityskelpoisten OTC-
johdannaistensa osalta.

selvityskynnysarvon, se kuuluu 3 artiklassa 
vahvistetun selvitysvelvollisuuden piiriin 
kaikkien sellaisten selvityskelpoisten 
OTC-johdannaistensa osalta, jotka ylittävät 
selvityskynnysarvon mutta eivät liity 
suoraan kaupalliseen toimintaan 
objektiivisesti mitattavissa olevalla tavalla 
4 kohdan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 49
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos finanssialan ulkopuolinen vastapuoli 
ottaa OTC-johdannaissopimuksissa 
positioita, jotka ylittävät 3 kohdan b 
alakohdan mukaisesti vahvistettavan 
selvityskynnysarvon, se kuuluu 3 artiklassa 
vahvistetun selvitysvelvollisuuden piiriin 
kaikkien selvityskelpoisten OTC-
johdannaistensa osalta.

2. Jos finanssialan ulkopuolinen vastapuoli 
ottaa OTC-johdannaissopimuksissa 
nettomääräisiä positioita ja vastuita, jotka 
ylittävät 3 kohdan b alakohdan mukaisesti 
vahvistettavan selvityskynnysarvon, se 
kuuluu 3 artiklassa vahvistetun 
selvitysvelvollisuuden piiriin kaikkien 
sellaisten selvityskelpoisten 
OTC-johdannaistensa osalta, jotka ylittävät 
selvityskynnysarvon 90 peräkkäisen 
päivän ajan.

Or. de

Perustelu

On suhteetonta, jos suoraan kaupalliseen toimintaan objektiivisesti mitattavissa olevalla 
tavalla liittyvät kaupat jätetään huomiotta laskettaessa positioita, mutta selvityskynnysarvon 
ylittyessä ne otetaan selvitysvelvollisuuden piiriin.
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Tarkistus 50
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos finanssialan ulkopuolinen vastapuoli 
ottaa OTC-johdannaissopimuksissa 
positioita, jotka ylittävät 3 kohdan 
b alakohdan mukaisesti vahvistettavan 
selvityskynnysarvon, se kuuluu 3 artiklassa 
vahvistetun selvitysvelvollisuuden piiriin 
kaikkien selvityskelpoisten 
OTC-johdannaistensa osalta.

2. Jos finanssialan ulkopuolinen vastapuoli 
ottaa OTC-johdannaissopimuksissa 
positioita siten, että positiot ylittävät 
keskimäärin 90 päivän ajan 3 kohdan 
b alakohdan mukaisesti vahvistettavan 
kynnysarvon, se kuuluu 3 artiklassa 
vahvistetun selvitysvelvollisuuden piiriin 
kaikkien selvityskelpoisten 
OTC-johdannaistensa osalta.

Or. en

Tarkistus 51
Bendt Bendtsen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Laskettaessa 2 kohdassa tarkoitettuja 
positioita ei oteta huomioon finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten tekemiä 
OTC-johdannaissopimuksia, jotka liittyvät 
suoraan kyseisen vastapuolen 
kaupalliseen toimintaan tai 
valtionrahoitustoimintaan objektiivisesti 
mitattavissa olevalla tavalla.

Or. en

Tarkistus 52
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

a) ilmoituskynnysarvo; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On epäselvää, kuinka finanssialan ulkopuolinen vastapuoli osoittaisi, että OTC-johdannainen 
"liittyy suoraan kyseisen vastapuolen kaupalliseen toimintaan objektiivisesti mitattavissa 
olevalla tavalla". Olisi analysoitava muut johdannaiskaupat, jotka eivät kuulu IAS 39:n 
piiriin. Yhtiö suorittaisi analyysin itse, ja riippumaton ulkoinen tarkastaja varmentaisi sen. 
Jotta voidaan varmistaa näiden kertomusten mahdollisimman korkea laatu ja perusteellisuus, 
valvontaelimellä voisi olla valtuudet suorittaa pistokoetarkastuksia ja esittää kysymyksiä, 
joihin yhtiöllä olisi juridinen velvollisuus vastata.

Tarkistus 53
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

b a) perusteet, joiden mukaisesti 
määritetään, liittyvätkö 
OTC-johdannaissopimukset suoraan 
finanssialan ulkopuolisen vastapuolen 
kaupalliseen toimintaan objektiivisesti 
mitattavissa olevalla tavalla.

Or. de

Tarkistus 54
Norbert Glante

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

Komission teksti Tarkistus

b a) perusteet, joiden mukaisesti 
määritetään, liittyvätkö 
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OTC-johdannaissopimukset suoraan 
finanssialan ulkopuolisen vastapuolen 
kaupalliseen toimintaan objektiivisesti 
mitattavissa olevalla tavalla.

Or. de

Tarkistus 55
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

Perusteet, joiden mukaisesti 
OTC-johdannaissopimuksen katsotaan 
liittyvän suoraan kaupalliseen toimintaan 
objektiivisesti mitattavissa olevalla tavalla. 
Ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetuissa teknisissä 
sääntelystandardeissa on otettava 
huomioon nykyiset säännökset ja yleisesti 
hyväksytyt standardit ja 
tarkastusmenettelyt.

Or. en

Perustelu

On epäselvää, kuinka finanssialan ulkopuolinen vastapuoli osoittaisi, että OTC-johdannainen 
"liittyy suoraan kyseisen vastapuolen kaupalliseen toimintaan objektiivisesti mitattavissa 
olevalla tavalla". Olisi analysoitava muut johdannaiskaupat, jotka eivät kuulu IAS 39:n 
piiriin. Yhtiö suorittaisi analyysin itse, ja riippumaton ulkoinen tarkastaja varmentaisi sen. 
Jotta voidaan varmistaa näiden kertomusten mahdollisimman korkea laatu ja perusteellisuus, 
valvontaelimellä voisi olla valtuudet suorittaa pistokoetarkastuksia ja esittää kysymyksiä, 
joihin yhtiöllä olisi juridinen velvollisuus vastata.

Tarkistus 56
Herbert Reul

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



AM\858999FI.doc 23/40 PE460.628v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Nämä tekniset sääntelystandardit kattavat 
jo voimassa olevat oikeudelliset 
säännökset ja yleisesti hyväksytyt 
standardit ja tarkastusmenettelyt.

Or. de

Perustelu

Olisi laadittava IAS 39 -standardia pidemmälle menevä analyysi, jonka yritys itse suorittaa ja 
antaa lopuksi riippumattoman ulkoisen tarkastajan varmennettavaksi. Jotta voidaan 
varmistaa analyysin mahdollisimman korkea laatu, valvontaviranomaisella on oltava oikeus 
suorittaa yritystä koskeva tutkimus ja kuulla yritystä.

Tarkistus 57
Norbert Glante

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

Komission teksti Tarkistus

Nämä tekniset sääntelystandardit kattavat 
jo voimassa olevat lait ja yleisesti 
hyväksytyt standardit ja 
tarkastusmenettelyt.

Or. de

Perustelu

Olisi laadittava IAS 39 -standardia pidemmälle menevä analyysi, jonka yritys itse suorittaa ja 
antaa lopuksi riippumattoman ulkoisen tarkastajan varmennettavaksi. Jotta voidaan 
varmistaa analyysin mahdollisimman korkea laatu, valvontaviranomaisella on oltava oikeus 
suorittaa yritystä koskeva tutkimus ja kuulla yritystä.
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Tarkistus 58
Norbert Glante

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Kynnysarvot vahvistetaan ottaen huomioon 
vastapuolen yhteenlaskettujen 
nettomääräisten positioiden ja vastuiden 
merkitys järjestelmän kannalta 
johdannaislajeittain.

Kynnysarvot vahvistetaan ottaen huomioon 
vastapuolen yhteenlaskettujen 
nettomääräisten positioiden ja vastuiden 
merkitys järjestelmän kannalta 
OTC-johdannaislajeittain. OTC-
johdannaisten yhteenlaskettujen 
nettomääräisten positioiden ja vastuiden 
merkitys järjestelmän kannalta on 
arvioitava lajeittain asianmukaisia 
laadullisia ja määrällisiä perusteita 
käyttäen. Tässä yhteydessä on erityisesti 
otettava huomioon järjestelmän kannalta 
merkittävien finanssilaitosten kanssa 
tehtyihin sopimuksiin liittyvien 
luottoriskien vastuuarvot.

Or. de

Perustelu

Asetukseen olisi sisällytettävä kynnysarvojen määrittämistä koskevat olennaiset perusteet sen 
sijaan, että ne jätettäisiin yksin EAMV:n päätettäviksi. Selvitysvelvollisuutta tarkasteltaessa 
olisi otettava huomioon se, kuinka suuri järjestelmäriski muihin kuin finanssilaitoksiin 
kohdistuu OTC-johdannaissopimusten yhteydessä EU:n rahoitusjärjestelmässä.

Tarkistus 59
Ivailo Kalfin

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

OTC-johdannaisten yhteenlaskettujen 
nettomääräisten positioiden ja vastuiden 
merkitys järjestelmän kannalta on 
arvioitava asianmukaisia laadullisia ja 
määrällisiä perusteita käyttäen 
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OTC-johdannaislajeittain ottaen 
huomioon erityisesti järjestelmän 
kannalta merkittäviin finanssilaitoksiin 
liittyvien luottoriskien vastuuarvot.

Or. en

Tarkistus 60
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Laskettaessa 2 kohdassa tarkoitettuja 
positioita huomioon ei oteta finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten tekemiä OTC-
johdannaissopimuksia, jotka liittyvät 
suoraan kyseisen vastapuolen kaupalliseen 
toimintaan objektiivisesti mitattavissa 
olevalla tavalla.

4. Laskettaessa 2 kohdassa tarkoitettuja 
positioita huomioon ei oteta finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten tekemiä OTC-
johdannaissopimuksia, jotka liittyvät 
suoraan kyseisen vastapuolen kaupalliseen 
toimintaan objektiivisesti mitattavissa 
olevalla tavalla. Suoraan kyseisen 
vastapuolen kaupalliseen toimintaan 
objektiivisesti mitattavissa olevalla tavalla 
liittyvät erityisesti liiketoimet, joiden 
tarkoituksena on turvata tai optimoida 
kaupallinen toiminta.

Or. de

Tarkistus 61
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Laskettaessa 2 kohdassa tarkoitettuja 
positioita huomioon ei oteta finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten tekemiä 
OTC-johdannaissopimuksia, jotka liittyvät 
suoraan kyseisen vastapuolen kaupalliseen 
toimintaan objektiivisesti mitattavissa 

4. Laskettaessa tässä artiklassa
tarkoitettuja positioita huomioon ei oteta 
finanssialan ulkopuolisten vastapuolten 
tekemiä OTC-johdannaissopimuksia, jotka 
liittyvät suoraan kyseisen vastapuolen, sen
emoyrityksen, tytäryrityksen tai 
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olevalla tavalla. emoyrityksen toisen tytäryrityksen
kaupalliseen toimintaan objektiivisesti 
mitattavissa olevalla tavalla.

Or. en

Perustelu

Finanssialan ulkopuoliset yhteisöt käyttävät usein yhtä yhteisöä pienentääkseen 
konserniriskiä. Siksi pitäisi olla mahdollista siirtää kaupallinen riski konsernin sisällä ilman, 
että siitä aiheutuu ilmoitus- ja selvitysvelvollisuus. Moniin tapauksiin saattaa liittyä 
oikeudellisia vaatimuksia, jotka määräävät, millä konsernin yhtiöistä voi olla ulkopuolisia 
vastapuolia kaupallisten riskien pienentämiseksi. Konsernin sisäisiä kauppoja koskevat 
poikkeukset ovat sallittuja myös muissa keskeisissä rahoitusmarkkinoita koskevissa 
säädöksissä (esimerkiksi rahoitusvälineiden markkinoista annetussa direktiivissä).

Tarkistus 62
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Laskettaessa 2 kohdassa tarkoitettuja 
positioita huomioon ei oteta finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten tekemiä 
OTC-johdannaissopimuksia, jotka liittyvät 
suoraan kyseisen vastapuolen kaupalliseen 
toimintaan objektiivisesti mitattavissa 
olevalla tavalla.

4. Laskettaessa 2 kohdassa tarkoitettuja 
positioita huomioon ei oteta finanssialan 
ulkopuolisten vastapuolten tekemiä 
OTC-johdannaissopimuksia, jotka liittyvät 
objektiivisesti mitattavissa olevalla tavalla 
suoraan sellaisen markkina- ja 
luottoriskin vähentämiseen, jolle kyseisen 
vastapuolen kaupallinen toiminta on 
alttiina.

Or. en

Tarkistus 63
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu selvitysvelvollisuus ei koske 
OTC-johdannaissopimuksia, jotka 
kyseinen finanssialan ulkopuolinen 
vastapuoli on tehnyt ennen päivää, jona 
kyseinen finanssialan ulkopuolinen 
vastapuoli tulee selvitysvelvollisuuden 
piiriin.

Or. en

Perustelu

Jos finanssialan ulkopuolisen vastapuolen on selvitettävä kaikki olemassa olevat 
OTC-johdannaissopimuksensa (välittömästi), kun selvityskynnysarvo ylittyy, tämä vaatimus 
aiheuttaa selvitysvelvollisuuden yleisesti kaikille yhtiöille. Tästä aiheutuisi niin kutsuttu 
selvitysshokki. Finanssialan ulkopuolisen vastapuolen on selvitettävä koko OTC-
johdannaissalkkunsa heti. Se johtaa huomattaviin maksuvalmiusriskeihin.

Tarkistus 64
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 b. Selvitysvelvollisuus on voimassa niin 
kauan kuin finanssialan ulkopuolisen 
vastapuolen OTC-johdannaissopimusten 
nettomääräiset positiot ja vastuut ylittävät 
selvityskynnysarvon, ja päättyy, kun nämä 
nettomääräiset positiot ja vastuut alittavat 
selvityskynnysarvon.

Or. en

Perustelu

Asetus ei ole yksiselitteinen sen suhteen, kuinka selvitystä käsitellään. Finanssialan 
ulkopuolinen vastapuoli olisi aina vapautettava selvitysvelvollisuudesta, jos sen 
OTC-johdannaissopimusten positiot eivät ylitä selvityskynnystä tai alenevat niin, että ne 
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alittavat sen. Muutoin ne finanssialan ulkopuoliset vastapuolet, jotka eivät ylitä 
selvityskynnystä ja ne, joiden positiot alenevat sen alapuolelle, joutuvat eriarvoiseen 
asemaan.

Tarkistus 65
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Finanssialalla toimivien vastapuolten tai 
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
finanssialan ulkopuolisten vastapuolten, 
jotka tekevät OTC-johdannaissopimuksen, 
jota ei selvitetä keskusvastapuolen 
välityksellä, on varmistettava, että 
operatiivisen ja luottoriskin mittaamista, 
valvomista ja pienentämistä varten on 
olemassa asianmukaiset menettelyt ja 
järjestelyt, jotka sisältävät ainakin

1. Finanssialalla toimivien vastapuolten tai 
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
finanssialan ulkopuolisten vastapuolten, 
jotka tekevät OTC-johdannaissopimuksen, 
jota ei selvitetä keskusvastapuolen 
välityksellä, on varmistettava, että 
operatiivisen ja luottoriskin mittaamista, 
valvomista ja pienentämistä varten on 
olemassa asianmukaiset menettelyt ja 
järjestelyt, jotka sisältävät erityisesti

Or. de

Tarkistus 66
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa b alakohtaa voimassa 
olevien sopimusten arvo on arvostettava 
päivittäin markkina-arvoon ja 
riskienhallintamenettelyissä on 
edellytettävä, että vakuudet vaihdetaan 
oikea-aikaisesti ja tarkasti sekä 
asianmukaisesti eroteltuina tai että 
pääomaa on riittävästi ja oikeasuhteisesti.

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 67
Norbert Glante

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan a ja b alakohdan mukaisia 
velvoitteita sovelletaan vain sellaisiin 
muihin kuin finanssilaitoksiin, jotka 
kuuluvat 7 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun selvitysvelvollisuuden piiriin, 
ja niitä sovelletaan vain 
selvitysvelvollisuuden alkamisesta lähtien.

Or. de

Perustelu

Jos muiden kuin finanssilaitosten on kuuluttava 8 artiklassa tarkoitettujen 
riskienpienentämistekniikkojen piiriin, vaikka ne eivät kuulu selvitysvelvollisuuden piiriin, 
periaate, joka koskee muiden kuin finanssilaitosten vapauttamista selvitysvelvollisuudesta, 
kääntyy päinvastaiseksi.

Tarkistus 68
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja, joissa 
määritetään OTC-johdannaissopimuksen 
tekemisen ja 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun vahvistamisen välinen 
enimmäisaika.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 69
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit hyväksytään 
asetuksen …/… [EAMV-asetuksen] [7 – 7 
d artiklan] mukaisesti.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 70
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

EAMV:n on toimitettava kyseisten 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2012.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 71
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja, joissa 
vahvistetaan järjestelyt sekä vakuuksien 
ja pääomat määrät 1 kohdan b alakohdan 

Poistetaan.
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ja toisen alakohdan noudattamiseksi.

Or. de

Tarkistus 72
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit hyväksytään 
asetuksen EU…/…[EPV] [7 – 7 d] 
artiklan, asetuksen EU…/…[EAMV] [7 –
7 d] artiklan tai asetuksen 
EU…/…[EVLEV] [7 – 7 d] artiklan 
mukaisesti sen perusteella, mikä on 
kyseisen vastapuolen oikeudellinen 
luonne.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 73
Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

EPV:n, EAMV:n ja EVLEV:n on 
toimitettava yhdessä kyseisten teknisten 
standardien yhteinen luonnos komissiolle 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 74
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän 
osaston sääntöjen rikkomisesta määrättäviä 
seuraamuksia koskevat säännöt ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamuksiin on sisällytettävä 
ainakin hallinnolliset sakot. Seuraamusten 
on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän 
osaston sääntöjen rikkomisesta määrättäviä 
seuraamuksia koskevat säännöt ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamuksiin on sisällytettävä 
ainakin hallinnolliset sakot. Seuraamusten 
on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Jäsenvaltioiden on kuultava 
EAMV:tä laatiessaan ja muuttaessaan 
seuraamuksia koskevia sääntöjään.

Or. en

Tarkistus 75
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat 
finanssialalla toimivien ja tarvittaessa 
finanssialan ulkopuolisten vastapuolten 
valvonnasta, julkistavat kaikki 3–8 artiklan 
rikkomisista määrätyt seuraamukset, jollei 
julkistaminen vaaranna vakavasti 
finanssimarkkinoita tai aiheuta suhteetonta 
vahinkoa osapuolille.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat 
finanssialalla toimivien ja tarvittaessa 
finanssialan ulkopuolisten vastapuolten 
valvonnasta, julkistavat kaikki 3–8 artiklan 
rikkomisista määrätyt seuraamukset, jollei 
julkistaminen vaaranna vakavasti 
finanssimarkkinoita tai aiheuta suhteetonta 
vahinkoa osapuolille. Jäsenvaltioiden on 
julkaistava säännöllisin väliajoin 
seuraamuksia koskevista säännöistään 
laaditut arviointikertomukset.

Or. en
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Tarkistus 76
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että toimivaltaisilla viranomaisilla on 
valvonta- ja tutkintavaltuudet, jotka ovat 
tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi.

2. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että toimivaltaisilla viranomaisilla on 
resurssit sekä valvonta- ja 
tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen niiden 
tehtävien hoitamiseksi.

Or. en

Tarkistus 77
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen tai muun 
viranomaisen on ilmoitettava EAMV:lle, 
kollegiolle ja muille asianomaisille 
viranomaisille ilman aiheetonta viivytystä 
keskusvastapuoleen liittyvistä 
hätätilanteista, finanssimarkkinoiden 
muutokset mukaan luettuina, joilla saattaa 
olla kielteinen vaikutus markkinoiden 
likviditeettiin ja rahoitusjärjestelmän 
vakauteen missä tahansa jäsenvaltiossa, 
johon keskusvastapuoli tai jokin sen 
selvitysosapuolista on sijoittautunut.

Toimivaltaisen viranomaisen tai muun 
viranomaisen on ilmoitettava EAMV:lle, 
kollegiolle ja muille asianomaisille 
viranomaisille ilman aiheetonta viivytystä 
keskusvastapuoleen liittyvistä 
mahdollisista tai todellisista 
hätätilanteista, finanssimarkkinoiden 
muutokset mukaan luettuina, joilla saattaa 
olla kielteinen vaikutus markkinoiden 
likviditeettiin ja rahoitusjärjestelmän 
vakauteen missä tahansa jäsenvaltiossa, 
johon keskusvastapuoli tai jokin sen 
selvitysosapuolista on sijoittautunut.

Or. en
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Tarkistus 78
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Keskusvastapuoli saa hyväksyä 
ainoastaan erittäin likvidejä vakuuksia, 
joihin liittyy minimaalinen luotto- ja 
markkinariski, kattamaan 
selvitysosapuoliinsa liittyvät riskit. Sen on 
sovellettava omaisuuserien arvoihin 
asianmukaisia aliarvostuksia, joissa otetaan 
huomioon omaisuuserien arvon 
mahdollinen aleneminen niiden 
viimeisimmän arvonkorotuksen ja sen 
ajankohdan välillä, jolloin niiden realisointi 
kohtuullisen todennäköisesti tapahtuu. Sen 
on otettava huomioon markkinatoimijan 
maksulaiminlyönnin jälkeinen 
likviditeetiriski sekä tiettyihin 
omaisuuseriin liittyvä keskittymäriski, 
jotka voivat vaikuttaa riittävien vakuuksien 
ja asianmukaisten aliarvostusten 
määrittämiseen.

1. Keskusvastapuoli saa hyväksyä 
ainoastaan erittäin likvidejä vakuuksia, 
joihin liittyy minimaalinen luotto- ja 
markkinariski, kattamaan 
selvitysosapuoliinsa liittyvät riskit. 
Finanssialan ulkopuolisten vastapuolten 
tapauksessa pankkitakuut tai vastaavat 
omaisuuserät voidaan tarvittaessa 
hyväksyä vakuudeksi. Keskusvastapuolen 
on sovellettava omaisuuserien arvoihin 
asianmukaisia aliarvostuksia, joissa otetaan 
huomioon omaisuuserien arvon 
mahdollinen aleneminen niiden 
viimeisimmän arvonkorotuksen ja sen 
ajankohdan välillä, jolloin niiden realisointi 
kohtuullisen todennäköisesti tapahtuu. Sen 
on otettava huomioon markkinatoimijan 
maksulaiminlyönnin jälkeinen 
likviditeettiriski sekä tiettyihin 
omaisuuseriin liittyvä keskittymäriski, 
jotka voivat vaikuttaa riittävien vakuuksien 
ja asianmukaisten aliarvostusten 
määrittämiseen.

Or. en

Tarkistus 79
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi
Otsikko V

Komission teksti Tarkistus

V OSASTO Poistetaan.
Yhteentoimivuussopimukset

Or. en
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Tarkistus 80
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi
48 artikla 

Komission teksti Tarkistus

48 artikla Poistetaan.

Yhteentoimivuussopimukset
1. Keskusvastapuoli voi tehdä 
yhteentoimivuussopimuksen toisen 
keskusvastapuolen kanssa, jos 49 ja 
50 artiklan mukaiset vaatimukset 
täyttyvät.
2. Kun keskusvastapuoli tekee 
yhteentoimivuussopimusta toisen 
keskusvastapuolen kanssa palvelujen 
tarjoamiseksi tietylle kauppapaikalle, sillä 
on oltava syrjimätön oikeus saada tiedot, 
joita se tarvitsee kyseiseltä kauppapaikalta 
saamiensa tehtävien suorittamiseen, sekä 
syrjimätön pääsy asianomaiseen 
selvitysjärjestelmään.
3. Yhteentoimivuussopimuksen tekemistä 
tai 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun 
tietovirtaan tai selvitysjärjestelmään 
pääsemistä saa rajoittaa suoraan tai 
välillisesti ainoastaan kyseisestä 
sopimuksesta tai pääsystä johtuvan riskin 
hallitsemiseksi.

Or. en

Tarkistus 81
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi
49 artikla 
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Komission teksti Tarkistus

49 artikla Poistetaan.

Riskienhallinta

1. Keskusvastapuolten, jotka tekevät 
yhteentoimivuussopimuksen, on
a) otettava käyttöön asianmukaiset 
toimintatavat, menettelyt ja järjestelmät, 
joilla voidaan tehokkaasti tunnistaa, 
valvoa ja hallita kyseisestä sopimuksesta 
aiheutuvia lisäriskejä, jotta ne voivat 
täyttää velvollisuutensa oikea-aikaisesti;
b) sovittava kunkin keskusvastapuolen 
oikeuksista ja velvollisuuksista, myös 
niiden suhteeseen sovellettavasta laista;
c) tunnistettava luotto- ja 
likviditeettiriskit, valvottava niitä ja 
hallittava niitä tehokkaasti, jotta yhden 
keskusvastapuolen selvitysosapuolen 
maksulaiminlyönti ei vaikuta 
yhteentoimivaan keskusvastapuoleen;
d) tunnistettava keskinäiset sidossuhteet 
ja korrelaatiot, jotka voivat aiheutua 
yhteentoimivuussopimuksesta ja vaikuttaa 
luotto- ja likviditeettiriskeihin 
selvitysosapuolten keskittymisen vuoksi 
sekä vaikuttaa yhdistettyihin 
rahoitusvaroihin.
Edellä b alakohtaa sovellettaessa 
keskusvastapuolten on tarvittaessa 
käytettävä direktiivin 98/26/EY mukaisesti 
samoja sääntöjä, jotka koskevat 
ajankohtaa, jolloin siirtomääräykset 
tulevat niiden omiin järjestelmiin, sekä 
peruutusajankohtaa.
Edellä c alakohtaa sovellettaessa 
sopimuksen ehdoissa on kuvattava 
menettely, jolla hallitaan 
maksulaiminlyönnin seurauksia, jos yksi 
keskusvastapuolista, joiden kanssa on 
tehty yhteentoimivuussopimus, laiminlyö 
maksunsa.



AM\858999FI.doc 37/40 PE460.628v01-00

FI

Edellä d alakohtaa sovellettaessa 
keskusvastapuolten on valvottava tiukasti 
selvitysosapuolten vastuiden 
edelleenpanttausta sopimuksen puitteissa, 
jos niiden toimivaltaiset viranomaiset sen 
sallivat. Sopimuksissa on kuvattava, miten 
näitä riskejä käsitellään, jolloin on 
otettava huomioon riittävä kattavuus sekä 
leviämisvaaran rajoittamisen tarve.
2. Jos riskienhallintamallit, joita 
keskusvastapuolet käyttävät kattamaan 
selvitysosapuoliinsa liittyvän riskinsä sekä 
keskinäiset riskinsä, ovat erilaiset, 
keskusvastapuolten on yksilöitävä kyseiset 
erot, arvioitava niistä mahdollisesti 
aiheutuvat riskit ja toteutettava 
toimenpiteitä, mukaan luettuna 
ylimääräisten rahoitusvarojen 
varmistaminen, joilla rajoitetaan niiden 
vaikutuksia yhteentoimivuussopimukseen 
sekä niiden mahdollisia seurauksia 
leviämisriskien osalta ja varmistetaan, 
että kyseiset erot eivät vaikuta 
keskusvastapuolten kykyyn hallita 
selvitysosapuolen maksulaiminlyönnin 
seurauksia.

Or. en

Tarkistus 82
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi
50 artikla 

Komission teksti Tarkistus

50 artikla Poistetaan.
Yhteentoimivuussopimuksen 

hyväksyminen
1. Yhteentoimivuussopimukselle on 
saatava asianomaisten 
keskusvastapuolten toimivaltaisten 
viranomaisten ennakkohyväksyntä. 
Tällöin sovelletaan 13 artiklan mukaista 
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menettelyä.
2. Toimivaltaiset viranomaiset saavat 
hyväksyä yhteentoimivuussopimuksen 
vain, jos 49 artiklassa vahvistetut 
vaatimukset täyttyvät ja tekniset 
edellytykset, joilla kaupat selvitetään 
sopimuksen ehtojen mukaisesti, 
mahdollistavat finanssimarkkinoiden 
moitteettoman ja asianmukaisen 
toiminnan eikä sopimus heikennä 
valvonnan tehokkuutta.
3. Jos toimivaltainen viranomainen 
katsoo, että 2 kohdan mukaiset 
vaatimukset eivät täyty, sen on 
perusteltava riskinarviointinsa kirjallisesti 
muille toimivaltaisille viranomaisille sekä 
asianomaisille keskusvastapuolille. 
Lisäksi sen on ilmoitettava asiasta 
EAMV:lle, jonka on annettava lausunto 
siitä, ovatko riskinarvioinnit pätevä syy 
yhteentoimivuussopimuksen epäämiseen. 
EAMV:n lausunto on annettava kaikkien 
asianomaisten keskusvastapuolten 
saataville. Jos EAMV:n arviointi 
poikkeaa asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen arvioinnista, kyseisen 
viranomaisen on harkittava kantaansa 
uudelleen ottaen huomioon EAMV:n 
lausunnon.
4. EAMV:n on annettava viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2012 asetuksen 
…/… [EAMV-asetus] 8 artiklan 
mukaisesti ohjeet ja suositukset, joiden 
tavoitteena on 
yhteentoimivuussopimusten 
yhdenmukainen, tehokas ja toimiva 
arviointi.

Or. en

Tarkistus 83
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

1. Kauppatietorekisterin on julkaistava sille 
ilmoitetuista sopimuksista kokonaispositiot 
johdannaislajeittain.

1. Kauppatietorekisterin on julkaistava sille 
ilmoitetuista sopimuksista kokonaispositiot 
johdannaislajeittain säännöllisin väliajoin 
ja helposti saatavilla olevassa muodossa.

Or. en

Tarkistus 84
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Viimeistään edellä mainittuna päivänä 
komissio arvioi koordinoidusti EAMV:n ja 
asianomaisten alojen viranomaisten kanssa 
finanssialan ulkopuolisten yritysten 
tekemien OTC-johdannaiskauppojen 
merkitystä koko järjestelmän kannalta.

Viimeistään edellä mainittuna päivänä 
komissio arvioi koordinoidusti EAMV:n ja 
asianomaisten alojen viranomaisten kanssa 
finanssialan ulkopuolisten yritysten 
tekemien OTC-johdannaiskauppojen 
merkitystä koko järjestelmän kannalta ja 
esittää Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen sekä mahdollisia 
ehdotuksia siitä, onko finanssialan 
ulkopuolisiin yrityksiin sovellettava 
7 artiklan mukainen selvitysvelvollisuus 
edelleen asianmukainen tai onko sitä 
muutettava.

Or. en

Perustelu

Käsiteltävänä olevaa asetusta koskevassa komission vaikutustenarvioinnissa ei analysoitu 
sitä, aiheuttavatko finanssialan ulkopuoliset alat ja/tai finanssialan ulkopuolisten yritysten 
OTC-johdannaiskaupat järjestelmäriskin rahoitusjärjestelmässä laajemmin ja onko 
selvitysvelvollisuuden asettaminen OTC-johdannaisille näin ollen perusteltua siinä 
tapauksessa, että selvityskynnysarvo ylittyy. Komission olisi sen vuoksi vielä perusteltava
selvitysvelvollisuuden soveltaminen OTC-johdannaisiin finanssialan ulkopuolisilla aloilla 
siinä tapauksessa, että selvityskynnysarvo ylittyy.
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