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Tarkistus 13
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 86 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(86 a) jäsenvaltioiden pitäisi edellyttää, 
että säännellyt markkinat ja 
monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät, 
jotka ottavat hyödykejohdannaisia 
kaupankäynnin kohteeksi tai käyvät niillä 
kauppaa, soveltavat 
ex ante -positiolimiittien lisäksi muita 
positiorajoituksia, joiden avulla voidaan 
taata markkinoiden asianmukainen 
toiminta ja vähentää suurten positioiden 
haltijoiden mahdollisuuksia manipuloida 
johdannaismarkkinoita tai niiden 
perustana olevia markkinoita sekä 
varmistaa, että markkinatoimijoilla on 
käytössään asianmukaiset järjestelyt 
sopimuksen selvittämiseksi kohde-etuus 
luovuttaen tarvittaessa. Rajoituskeinojen 
pitäisi sisältää esimerkiksi se, että 
kauppapaikalla on mahdollisuus vaatia 
jäseniään tai markkinaosapuolia 
purkamaan positio tai pienentämään sen 
kokoa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 14
Ivailo Kalfin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 15
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 16
Ivailo Kalfin

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä poikkeusta ei sovelleta 2 artiklan 
1 kohdan i alakohdan nojalla tämän 

Myöskään i alakohdan nojalla tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle
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direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle
jätettyihin henkilöihin, jotka käyvät 
rahoitusvälineillä kauppaa omaan 
lukuunsa säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
jäseninä tai osapuolina, myös 
markkinatakaajina suhteessa 
hyödykejohdannaisiin, päästöoikeuksiin 
tai niiden johdannaisiin;

jätettyjen henkilöiden ei tarvitse täyttää 
tässä kohdassa säädettyjä ehtoja, jotta 
poikkeusta voitaisiin soveltaa heihin;

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

Or. en

Tarkistus 17
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

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

Sellaisten 2 artiklan 1 kohdan i alakohdan 
nojalla tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle jätettyjen henkilöiden, jotka 
käyvät rahoitusvälineillä kauppaa omaan 
lukuunsa säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
jäseninä tai osapuolina, myös 
markkinatakaajina suhteessa 
hyödykejohdannaisiin, päästöoikeuksiin tai 
niiden johdannaisiin, ei tarvitse täyttää tätä 
poikkeusta koskevia ehtoja;

Or. en
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Perustelu

On selvennettävä d) ja i) kohdissa säädettyjen poikkeuksien välistä suhdetta.

Tarkistus 18
Holger Krahmer

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

On luotava tasapuoliset toimintaedellytykset niin suurille teollisuusyrityksille, jotka käyvät 
rahoitusvälineillä kauppaa omaan lukuunsa, kuin pienille toimijoille, joiden täytyy kilpailussa 
pärjätäkseen käyttää kolmansien osapuolten ylläpitämiä tuotantopaikkoja (tukipalvelut ja 
taitotieto mukaan luettuina). Sellaiset tuotantopaikkojen ylläpitäjät, jotka käyvät kauppaa 
omaan lukuunsa tarjotakseen sijoituspalveluja pienille yrityksille, jotka harjoittavat 
toimintaansa niiden ylläpitämissä tuotantopaikoissa, olisi myös jätettävä soveltamisalan 
ulkopuolelle silloin, kun on kyse oheistoiminnasta mainittujen yritysten pääasialliselle 
toiminnalle.
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Tarkistus 19
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

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

edellyttäen, että ryhmätasolla tämä 
tapahtuu kaikissa tapauksissa niiden 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintana, tai jos on kyse 
yhteisjohtoisista yrityksistä, 
oheistoimintana omistajiin ja omistajien 
tytäryrityksiin nähden, ja niiden 
pääasiallinen liiketoiminta ei ole tässä 
direktiivissä tarkoitettua sijoituspalvelujen 
tarjontaa tai direktiivissä 2006/48/EY 
tarkoitettua pankkipalvelujen tarjontaa;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on estää sellaisten pienten ja keskisuurten liikeyritysten syrjintä, 
joilla ei ole varaa osallistua suoraan markkinoilla käytävään kauppaan hallitakseen 
pääasialliseen toimintaansa kohdistuvia riskejä ja jotka perustuvat tätä varten yhteisyrityksiä 
tai solmivat strategisia sopimuksia kolmansien osapuolten kanssa. Näin ne voivat saavuttaa 
kriittisen massan päästäkseen mukaan markkinoilla käytävään kauppaan ja voidakseen 
hallita riskejä, jotka liittyvät siihen, että omistajat tai osapuolet ostavat tai myyvät osuuksia.

Tarkistus 20
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

edellyttäen, että ryhmätasolla tämä 
tapahtuu kaikissa tapauksissa niiden 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintana ja niiden pääasiallinen 
liiketoiminta ei ole tässä direktiivissä 
tarkoitettua sijoituspalvelujen tarjontaa tai 

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

direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettua 
pankkipalvelujen tarjontaa ja että 
oheistoimintaa harjoittava yritys ei pidä 
hallussaan järjestelmän kannalta 
huomattavan suurta osuutta niillä 
markkinoilla, joilla se toimii;

Or. en

Perustelu

Ei pitäisi käydä niin, että kahteen merkitykseltään samansuuruiseen kaupankäyntitoimintaan 
suhtaudutaan eri tavoin. Ei ole olemassa taloudellisia tai markkinoiden toimintaan liittyviä 
perusteita sille, että huomattava kaupallinen toiminta jätetään soveltamisalan ulkopuolelle 
vain sen takia, että kyseessä olevan yrityksen pääasiallinen liiketoiminta kohdistuu johonkin 
muuhun alaan. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen pitäisi määrittää, mikä on 
"huomattava osuus" kullakin markkinapaikalla.

Tarkistus 21
Holger Krahmer

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 22
Ivailo Kalfin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

n) direktiivin 2009/72/EY 2 artiklan 4 
kohdassa tai direktiivin 2009/73/EY 
2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin siirto-
ja jakeluverkonhaltijoihin niiden hoitaessa 
kyseisten direktiivien tai 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 tai 
asetuksen (EY) N:o 715/2009 mukaisia 
tehtäviään, eikä mainittujen asetusten 
mukaisiin verkkosääntöihin ja 
suuntaviivoihin eikä tahoihin, jotka 
tarjoavat palveluja yksinomaan edellä 
mainittujen toimijoiden harjoittamaa 
toimintaa varten.

Or. en

Tarkistus 23
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 94 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat toimenpiteitä 1 kohdan c ja 
i alakohdassa tarkoitettujen poikkeusten 
osalta sen selventämiseksi, millä 
perusteella jokin toiminta on ryhmätasolla 
katsottava pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoiminnaksi ja milloin 
palveluntarjonta on luonteeltaan 

3. Komissio hyväksyy 94 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat toimenpiteitä 1 kohdan c ja 
i alakohdassa tarkoitettujen poikkeusten 
osalta sen selventämiseksi, millä 
perusteella jokin toiminta on ryhmätasolla 
katsottava pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoiminnaksi, milloin markkinaosuus 
on määriteltävä järjestelmän kannalta 
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satunnaista. huomattavaksi ja milloin palveluntarjonta 
on luonteeltaan satunnaista.

Or. en

Perustelu

Ei pitäisi käydä niin, että kahteen merkitykseltään samansuuruiseen kaupankäyntitoimintaan 
suhtaudutaan eri tavoin. Ei ole olemassa taloudellisia tai markkinoiden toimintaan liittyviä 
perusteita sille, että huomattava kaupallinen toiminta jätetään soveltamisalan ulkopuolelle 
vain sen takia, että kyseessä olevan yrityksen pääasiallinen liiketoiminta kohdistuu johonkin 
muuhun alaan. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen pitäisi määrittää, mikä on 
"huomattava osuus" kullakin markkinapaikalla.

Tarkistus 24
Olle Schmidt, Kent Johansson

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– toiminnan toteuttamiseksi käytetty 
pääoma.

– toiminnan toteuttamiseksi käytetty 
pääoma suhteessa ryhmätasolla käytettyyn 
pääomaan;

Or. en

Perustelu

Myös muita tekijöitä olisi huomioitava määritettäessä, voidaanko jonkin finanssialan 
ulkopuolisen vastapuolen toiminta katsoa pääasiallisen liiketoiminnan oheistoiminnaksi. 
Tämä on erityisen tärkeää energiayritysten kannalta, koska näiden yritysten on kehitettävä 
toimintaa myös rahoitusvälineiden alalla hallitakseen riskejä, jotka liittyvät siihen, että niiden 
muodostaman ryhmän liiketoiminnassa tarvittavien hyödykkeiden hinnat vaihtelevat.

Tarkistus 25
Olle Schmidt, Kent Johansson

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– toiminta liittyy hyödykeriskien tai 
muiden ryhmän liiketoimintaan liittyvien 
riskien hallitsemiseen.

Or. en

Perustelu

Myös muita tekijöitä olisi huomioitava määritettäessä, voidaanko jonkin finanssialan 
ulkopuolisen vastapuolen toiminta katsoa pääasiallisen liiketoiminnan oheistoiminnaksi. 
Tämä on erityisen tärkeää energiayritysten kannalta, koska näiden yritysten on kehitettävä 
toimintaa myös rahoitusvälineiden alalla hallitakseen riskejä, jotka liittyvät siihen, että niiden 
muodostaman ryhmän liiketoiminnassa tarvittavien hyödykkeiden hinnat vaihtelevat.

Tarkistus 26
Ivailo Kalfin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Henkilöitä, jotka 1 kohdan mukaisesti on 
jätetty tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, ei koske 36 artiklassa 
säädetty sijoituspalvelujen tarjoamisen ja 
sijoitustoiminnan harjoittamisen vapaus 
eikä 37 artiklassa säädetty vapaus perustaa 
sivuliikkeitä. Tytäryritysten osalta vertailu 
pitäisi tehdä ryhmän toiminnan 
toteuttamiseksi käytetyn pääoman 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 27
Holger Krahmer

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 28
Ivailo Kalfin

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 29
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

33 a) 'liiallisella keinottelulla' 
kaupankäyntiä millä tahansa 
hyödykkeellä tekemällä kyseiseen 
hyödykkeeseen perustuvia 
futuurisopimuksia, joissa on noudatettu 
tai pitäisi noudattaa sopimusmarkkinoilla 
tai johdannaisten transaktiojärjestelmässä 
sovellettavia sääntöjä tai sähköisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä sovellettavia 
sääntöjä merkittävien 
hinnanmuodostussopimusten osalta, mikä 
johtaa yllättävään tai perusteettomaan 
vaihteluun tai tarpeettomiin muutoksiin 
kyseisen hyödykkeen hinnassa.

Or. en
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Perustelu

Hyödykemarkkinoilla tarvitaan keinottelua, jotta voitaisiin varmistaa likviditeetti 
vilpittömässä mielessä tehtävää suojautumista varten silloin, kun "pitkän position" ja "lyhyen 
position" riskisijoittaminen eivät ole keskenään tasapainossa. Joillakin hyödykemarkkinoilla 
toimii kuitenkin vähemmän riskisijoittajia kuin keinottelijoita, mikä voi johtaa siihen, että 
hintoihin ja niiden vaihteluun liittyvät riskit eivät ole enää alan perustoimijoiden hallinnassa. 
"Liiallisen keinottelun" määritelmän lisääminen antaa valvontaviranomaisille ja markkinoille 
lisäsyyn toimia riskisijoittajien etujen suojaamiseksi.

Tarkistus 30
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

33 b) 'vilpittömässä tarkoituksessa tehtyä 
suojautumista koskevalla transaktiolla' 
joko:
a) sellaista transaktiota tai positiota, joka:
i) toimii tehtyä tai tulevaa transaktiota 
korvaavana transaktiona tai otettua tai 
fyysisesti kaupankäyntikanavan kautta 
myöhemmin otettavaa positiota 
korvaavana positiona;
ii) on asianmukainen taloudellinen keino 
vähentää liikeyrityksen johtamiseen ja 
hallintaan liittyviä riskejä; ja
iii) syntyy mahdollisesta markkina-arvon 
muutoksesta
– henkilön omistamissa, tuottamissa, 
valmistamissa, käsittelemissä tai 
kauppaamissa varoissa tai varoissa, joita 
henkilö odottaa myöhemmin omistavansa, 
tuottavansa, valmistavansa, käsittelevänsä 
tai kauppaavansa;
– veloissa, jotka henkilö omistaa tai 
odottaa myöhemmin omistavansa; tai
– palveluissa, joita henkilö tuottaa ja 
ostaa tai odottaa myöhemmin tuottavansa 



AM\900875FI.doc 15/32 PE488.031v01-00

FI

tai ostavansa;
tai
b) sellaista transaktiota tai positiota, joka 
alentaa sellaiseen johdannaiseen 
perustuvaan positioon liittyvää riskiä, 
joka:
i) toteutettiin sellaisen vastapuolen 
kanssa, jonka kohdalla olisi kyse 
vilpittömässä tarkoituksessa tehtyä 
suojautumista koskevasta transaktiosta; 
tai
ii) täyttää a kohdassa säädetyt 
vaatimukset.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 31
Olle Schmidt, Kent Johansson

Ehdotus direktiiviksi
IV OSASTO

Komission teksti Tarkistus

POSITIOLIMIITIT JA RAPORTOINTI POSITIOIDEN HALLINTA JA 
RAPORTOINTI

Or. en

Perustelu

Kauppapaikoilla pitäisi olla käytössä erilaisia hallintavälineitä ja -järjestelyjä. Positiolimiitit 
on yksi näistä välineistä, mutta kauppapaikan pitäisi voida käyttää myös muita 
"vaikutuksiltaan vastaavia vaihtoehtoisia järjestelyjä", kuten positioiden hallintaa.
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Tarkistus 32
Robert Goebbels

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat sekä monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ylläpitäjät, jotka 
ottavat kaupankäynnin kohteeksi 
hyödykejohdannaisia tai käyvät niillä 
kauppaa, soveltavat limiittejä sopimusten 
määrään, jotka yksittäiset markkinoiden 
jäsenet tai osapuolet voivat tehdä tietyn 
ajan kuluessa, jotta voidaan:

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 33
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
säännellyt markkinat sekä monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
ylläpitäjät, jotka ottavat kaupankäynnin 

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

kohteeksi hyödykejohdannaisia tai käyvät 
niillä kauppaa, soveltavat limiittejä 
hyödykejohdannaisia koskeviin avoimiin 
positioihin, joita yksittäiset markkinoiden 
jäsenet tai osapuolet voivat omistaa, tai 
vaikutuksiltaan vastaavia vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, kuten positioiden hallintaa, 
jotta voidaan

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 34
Ivailo Kalfin

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 35
Reinhard Bütikofer

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Positiolimiittien käyttö on ainoa tehokas tapa estää sellaisten tuotteiden tai strategioiden 
suuri määrä, jotka saattavat häiritä hyödykemarkkinoiden hinnanmuodostusta ja riskinsiirtoa 
koskevia tehtäviä. Muiden toimenpiteiden pitäisi täydentää limiittejä, ei korvata niitä.

Tarkistus 36
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Hyödykemarkkinoiden sääntelyllä on pyrittävä ensisijaisesti siihen, että reaalitalouden 
tuottajat ja kuluttajat voivat suojautua asianmukaisesti toimivilla markkinoilla hintoja 
vastaan, koska hintataso ja hintojen vaihtelu vaikuttavat perustavanlaatuisesti sekä 
tarjontaan että kysyntään rahoitusalan keinottelusta johtuvia korkoheilahteluja enemmän.

Tarkistus 37
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(c) tukea asianmukaista hinnoittelua ja 
selvitysedellytyksiä.

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

Or. en

Perustelu

Hyödykemarkkinoiden sääntelyllä on pyrittävä ensisijaisesti siihen, että reaalitalouden 
tuottajat ja kuluttajat voivat suojautua asianmukaisesti toimivilla markkinoilla hintoja 
vastaan, koska hintataso ja hintojen vaihtelu vaikuttavat perustavanlaatuisesti sekä 
tarjontaan että kysyntään rahoitusalan keinottelusta johtuvia korkoheilahteluja enemmän.

Tarkistus 38
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c a) vähentää ja torjua liiallista 
keinottelua tai estää se kokonaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 39
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Kun keinotteluun liittyvät edut menevät selvästi riskisijoittajien etujen edelle, rahastoissa 
olevan pääoman saatavuus saattaa alkaa ohjata markkinoita pitkäaikaisten perustekijöiden 
sijasta. On tehtävä selväksi, etteivät markkinat toimi sellaisessa tilanteessa niiden hyväksi, 
jotka eivät voi välttää altistumista hyödykehintariskille. Näin ollen valvontaviranomaisille 
pitäisi antaa samanlaiset valtuudet kuin Yhdysvalloissa ryhtyä toimenpiteisiin kaikkien 
sellaisten tekijöiden torjumiseksi, jotka uhkaavat markkinoiden tuomaa taloudellista hyötyä 
vilpittömässä tarkoituksessa tehdyn suojautumisen kannalta.
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Tarkistus 40
Olle Schmidt, Kent Johansson

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Limiittien tai järjestelyjen on oltava 
avoimia ja syrjimättömiä, ja niissä on 
täsmennettävä henkilöt, joihin niitä 
sovelletaan, ja mahdolliset poikkeukset 
sekä otettava huomioon 
markkinaosapuolten luonne ja koostumus,
se, miten ne käyttävät kaupankäynnin 
kohteeksi otettuja sopimuksia, sekä 
kyseisten hyödykemarkkinoiden 
ominaispiirteet, kuten tuotanto- ja 
kulutusmallit sekä kuljetus markkinoille.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 41
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Limiittien tai järjestelyjen on oltava 
avoimia ja syrjimättömiä, ja niissä on 

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

henkilöt, joihin niitä sovelletaan, ja 
mahdolliset poikkeukset sekä otettava 
huomioon markkinaosapuolten luonne ja 
koostumus ja se, miten ne käyttävät 
kaupankäynnin kohteeksi otettuja 
sopimuksia. Niissä on esimerkiksi 
erotettava toisistaan positiot, jotka 
objektiivisesti arvioituna alentavat 
hyödykkeisiin kohdistuvaan 
liiketoimintaan liittyviä riskejä, ja muut 
positiot. Niissä on määritettävä selkeät 
määrälliset kynnykset, kuten henkilöiden 
tekemien tai hallitsemien sopimusten 
sallittu enimmäismäärä, ottaen huomioon
kyseisten hyödykemarkkinoiden 
ominaispiirteet, kuten tuotanto- ja 
kulutusmallit sekä kuljetus markkinoille.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 42
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
säännellyt markkinat ja monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät, jotka ottavat 
hyödykejohdannaisia kaupankäynnin 
kohteeksi tai käyvät niillä kauppaa, 
soveltavat myös muita positioiden 
rajoituskeinoja, joiden avulla voidaan 
varmistaa markkinoiden asianmukainen 
toiminta ja esimerkiksi vähentää suurten 
positioiden haltijoiden mahdollisuuksia 
manipuloida johdannaismarkkinoita tai 
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niiden perustana olevia markkinoita sekä 
varmistaa, että markkinatoimijoilla on 
käytössään asianmukaiset järjestelyt 
sopimuksen selvittämiseksi kohde-etuus 
luovuttaen tarvittaessa. Noiden 
rajoituskeinojen pitäisi sisältää 
esimerkiksi se, että kauppapaikalla on 
mahdollisuus vaatia jäseniään tai 
markkinaosapuolia purkamaan positio tai 
pienentämään sen kokoa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 43
Olle Schmidt, Kent Johansson

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sellaiset positiot, jotka on hankittu 
objektiivisesti arvioiden hyödykkeisiin 
liittyvään liiketoimintaan suoraan 
kohdistuvien riskien alentamiseksi, 
suljetaan 59 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen positiolimiittien 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan selviä säännöksiä riskienhallintatoimien jättämiseksi direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle. Tämä voidaan tehdä säätämällä, ettei finanssialan ulkopuolisiin yrityksiin 
sovelleta positiolimiittejä sellaisten tuotteiden osalta, joita käytetään riskienhallinnassa. Näin 
voitaisiin välttää huomattava hallinnollinen taakka, joka liikeyrityksiin kohdistuu, kun niiden 
täytyy osoittaa, että positioita tarvittiin riskienhallinnassa.
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Tarkistus 44
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 45
Olle Schmidt, Kent Johansson

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään limiitit tai 
vaihtoehtoiset järjestelyt niiden
sopimusten määrälle, jotka henkilö voi 
tehdä tietyn ajanjakson kuluessa, ja 

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

hankkia, ja 1 kohdan mukaisesti luoduilta 
vaihtoehtoisilta järjestelyiltä vaadittavat 
vastaavat laadulliset ja määrälliset 
vaikutukset sekä poikkeusten edellytykset. 
Limiiteissä tai vaihtoehtoisissa 
järjestelyissä on otettava huomioon 
1 kohdassa tarkoitetut edellytykset ja 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien asettamat 
limiitit tai vaihtoehtoiset järjestelyt. 
Delegoiduissa säädöksissä määritetyt 
limiitit tai vaihtoehtoiset järjestelyt ovat 
ensisijaisia niihin toimenpiteisiin nähden, 
joita toimivaltaiset viranomaiset voivat 
toteuttaa tämän direktiivin72 artiklan 
1 kohdan g alakohdan nojalla.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 46
Ivailo Kalfin

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritetään limiitit tai 
vaihtoehtoiset järjestelyt niiden
sopimusten määrälle, jotka henkilö voi 
tehdä tietyn ajanjakson kuluessa, ja 
1 kohdan mukaisesti luoduilta 
vaihtoehtoisilta järjestelyiltä vaadittavat 

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

järjestelyiltä vaadittavat vastaavat 
laadulliset ja määrälliset vaikutukset sekä 
poikkeusten edellytykset. Limiiteissä tai 
vaihtoehtoisissa järjestelyissä on otettava 
huomioon 1 kohdassa tarkoitetut 
edellytykset ja säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien asettamat 
limiitit. Delegoiduissa säädöksissä 
määritetyt limiitit tai vaihtoehtoiset 
järjestelyt ovat ensisijaisia niihin 
toimenpiteisiin nähden, joita toimivaltaiset 
viranomaiset voivat toteuttaa tämän 
direktiivin72 artiklan 1 kohdan 
g alakohdan nojalla.

Or. en

Tarkistus 47
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 
asettaa limiittejä tai vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, jotka ovat 3 kohdan nojalla 
vahvistettuja limiittejä tai järjestelyjä 
rajoittavampia, paitsi poikkeuksellisissa 
tapauksissa, joissa ne ovat objektiivisesti 
perusteltuja ja oikeasuhteisia ottaen 
huomioon kyseessä olevan markkinan 
likviditeetti ja markkinoiden 
asianmukainen toiminta. Rajoitukset ovat 
voimassa aluksi enintään kuusi kuukautta 
alkaen päivästä, jona ne julkaistaan 
asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen verkkosivustolla. Kyseinen 
rajoitus voidaan uusia enintään kuudeksi 
kuukaudeksi kerrallaan, jos rajoituksen 
perustelut edelleen pätevät. Jos rajoitusta 
ei uusita kuuden kuukauden ajanjakson 
päättyessä, se lakkaa olemasta voimassa 

Poistetaan.
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ilman eri toimenpiteitä.
Toteuttaessaan toimenpiteitä, jotka ovat 
rajoittavampia kuin 3 kohdan mukaisesti 
toteutetut toimenpiteet, toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava tästä 
EAMV:lle. Ilmoituksessa on annettava 
rajoittavampien toimenpiteiden perustelut. 
EAMV antaa 24 tunnin kuluessa 
lausunnon siitä, katsooko se toimenpiteen 
tarpeelliseksi kyseisessä 
poikkeuksellisessa tapauksessa. Lausunto 
julkaistaan EAMV:n verkkosivustolla.
Jos toimivaltainen viranomainen toteuttaa 
EAMV:n lausunnon vastaisia 
toimenpiteitä, sen on viipymättä 
julkaistava verkkosivustollaan ilmoitus, 
jossa selitetään kaikilta osin sen syyt 
tähän.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 48
Reinhard Bütikofer

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 49
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
94 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Komission on toimitettava siirrettyä 
säädösvaltaa koskeva kertomus 
viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 
viiden vuoden pituisen kauden 
päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan samanpituisiksi kausiksi, jollei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta siirron jatkamista viimeistään 
kolmea kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.

Or. ro

Tarkistus 50
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
97 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä 
säännöksiä [… päivästä …kuuta] lukuun 
ottamatta säännöksiä, joilla 67 artiklan 
2 kohta saatetaan osaksi kansallista 

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

lainsäädäntöä ja joita sovelletaan ...*.

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

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 51
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – C osa – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4) Optiot, futuurit, swapit, korkotermiinit 
ja muut johdannaissopimukset, joiden 
kohde-etuutena on arvopaperi, valuutta, 
korko tai tuotto, päästöoikeudet taikka 
toinen johdannaissopimus, rahoitusindeksi 
tai rahoitusmittari ja jotka voidaan toteuttaa 
kohde-etuus luovuttaen tai nettoarvon 
tilityksellä

4) Optiot, futuurit, swapit, korkotermiinit 
ja muut johdannaissopimukset, joiden 
kohde-etuutena on arvopaperi, valuutta, 
korko tai tuotto taikka toinen 
johdannaissopimus, rahoitusindeksi tai 
rahoitusmittari ja jotka voidaan toteuttaa 
kohde-etuus luovuttaen tai nettoarvon 
tilityksellä

Or. en

Tarkistus 52
Olle Schmidt, Kent Johansson

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – C osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 53
Olle Schmidt, Kent Johansson
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Ehdotus direktiiviksi
Liite I – C osa – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 54
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – C osa – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10) Optiot, futuurit, swapit, korkotermiinit 
ja muut johdannaissopimukset, joihin 
liittyvät ilmastonvaihtelut, kuljetusmaksut 
tai inflaatioasteet tai muut viralliset 
taloustilastot ja jotka on toteutettava 
nettoarvon tilityksellä tai jotka voidaan 
toteuttaa nettoarvon tilityksellä jonkin 
osapuolen niin halutessa (muutoin kuin 

10) Optiot, futuurit, swapit, korkotermiinit 
ja muut johdannaissopimukset, joihin 
liittyvät ilmastonvaihtelut, kuljetusmaksut, 
päästöoikeudet tai inflaatioasteet tai muut 
viralliset taloustilastot ja jotka on 
toteutettava nettoarvon tilityksellä tai jotka 
voidaan toteuttaa nettoarvon tilityksellä
jonkin osapuolen niin halutessa (muutoin 
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maksun laiminlyönnin yhteydessä tai 
sopimuksen päättyessä muusta syystä), 
sekä muut johdannaissopimukset, jotka 
liittyvät omaisuuteen, oikeuksiin, 
joukkovelkakirjoihin, indekseihin ja 
toimiin, joita ei ole mainittu tässä C osassa 
ja jotka ovat luonteeltaan muiden 
johdannaisrahoitusvälineiden kaltaisia, kun 
otetaan muun muassa huomioon, 
käydäänkö niillä kauppaa säännellyillä 
markkinoilla, organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä vai 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, selvitetäänkö 
ne tunnustettujen selvityslaitosten kautta ja 
ovatko ne säännöllisesti vakuuksien 
muutospyynnön kohteina.

kuin maksun laiminlyönnin yhteydessä tai 
sopimuksen päättyessä muusta syystä), 
sekä muut johdannaissopimukset, jotka 
liittyvät omaisuuteen, oikeuksiin, 
joukkovelkakirjoihin, indekseihin ja 
toimiin, joita ei ole mainittu tässä C osassa 
ja jotka ovat luonteeltaan muiden 
johdannaisrahoitusvälineiden kaltaisia, kun 
otetaan muun muassa huomioon, 
käydäänkö niillä kauppaa säännellyillä 
markkinoilla vai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, selvitetäänkö 
ne tunnustettujen selvityslaitosten kautta ja 
ovatko ne säännöllisesti vakuuksien 
muutospyynnön kohteina.

Or. en


