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LYHYET PERUSTELUT

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

Rahoitusmarkkinadirektiivin soveltamisesta myönnetyt poikkeukset

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

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

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

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

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

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

Rahoitusvälineiden luokittelu

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

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

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

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

Positiolimiitit

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

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

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 3

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

Tällä poikkeuksella ei estetä, että
henkilöihin, jotka käyvät rahoitusvälineillä 
kauppaa omaan lukuunsa säännellyn 
markkinan tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän jäseninä tai 
osapuolina, myös markkinatakaajina 
suhteessa hyödykejohdannaisiin, 
päästöoikeuksiin tai niiden johdannaisiin, 
sovelletaan tämän artiklan nojalla 
sovellettavaa toista poikkeusta;

Or. en

Perustelu

Tarvitaan selvennys varmistamaan, että tämä poikkeus ei estä henkilöitä, joihin sovelletaan 
2 artiklan 1 kohdan I nojalla poikkeusta, saamasta poikkeusta toisen 2 artiklaan sisältyvän 
poikkeussäännön nojalla.
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Tarkistus 4

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

k) yrityksiin:

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

– toiminnan toteuttamiseksi käytetty 
pääoma.

b) toiminnan toteuttamiseksi käytetty 
pääoma tai toiminnasta johtuva riski siten, 
että molemmat ovat suhteessa ryhmän 
toimintaan, 
c) toiminnan liittyminen hyödykeriskien 
tai ryhmän kaupallisesta liiketoiminnasta 
johtuvien muiden riskien hallintaan.

Or. en

Perustelu

Jotta 88 artiklassa tarkoitettuja periaatteita noudatetaan, on säädettävä selkeästä 
poikkeuksesta rahoitusalan ulkopuolisille yrityksille, "joihin sisältyy suojausta (hedging) 
tuotantoon liittyviltä ja muilta riskeiltä". Oheistoiminnallinen luonne on a alakohdan lisäksi 
perusteltava vertaamalla toiminnan volyymia (pääoman tai riskin kautta) pääasiallisen 
liiketoiminnan volyymiin, ja olisi varmistettava, että kaupalliset yritykset käyvät kauppaa vain 
rahoitusvälineillä, jotka liittyvän sen yritysryhmän pääasialliseen liiketoimintaan, johon 
taho/henkilö kuuluu.
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Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Direktiiviin 83/349/ETY on viitattava tarkistuksissa 4 ja 5 vastikään esitetyn poikkeuksen 
soveltamista varten. 

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu
Yritysten positioiden rajoittaminen johdannaismarkkinoilla rajoittaa niiden kykyä 
tehokkaaseen riskinhallintaan tai pääsyä päästöoikeusmarkkinoille, mikä loppupeleissä lisää 
kustannuksia ja kokonaisriskiä niiden alalla. Lisäksi se saattaa pakottaa yritykset etsimään 
suojausmahdollisuuksia muilla likviditeetiltään heikoilla ja riskialttiilla markkinoilla.
Rahoitusmarkkina-asetuksen 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
positionhallintalähestymistapa on parempi vaihtoehto.
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – C osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

energiamarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä annetun asetuksen nojalla positiota 
yli selvityskynnysarvon, minkä vuoksi niitä koskisi selvitysvelvollisuus 

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


