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TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Jos kauppapaikassa noteeratun 
rahoitusvälineen arvossa tapahtuu 
merkittävä nousu, joka on selvästi 
suhteeton verrattuna aikaisempiin 
arvoihin eikä ole mitenkään yhteydessä 
liikkeeseenlaskijan todelliseen 
taloudelliseen tilanteeseen ja joka saattaa 
siten johtaa järjestelmäriskeihin 
varallisuuskuplien muodossa, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava 
väliaikaisesti kieltää kyseisen välineen 
myynti kyseisessä kauppapaikassa, jotta 
nopea interventio on tarvittaessa 
mahdollinen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Koska eräät jäsenvaltiot ovat jo
ottaneet käyttöön lyhyeksi myyntiä 
koskevia rajoituksia ja tässä ehdotuksessa 
säädetään delegoiduista säädöksistä ja 
velvoittavista teknisistä standardeista,
jotka olisi hyväksyttävät ennen kuin 
käyttöön otettavaa kehystä voidaan 
soveltaa hyödyllisellä tavalla, tämän 
ehdotuksen voimaantulon määräajan olisi 
oltava riittävän pitkä,

(37) Koska vasta harvat jäsenvaltiot ovat
toistaiseksi ottaneet käyttöön lyhyeksi 
myyntiä koskevia rajoituksia, unionin 
laajuinen sääntely olisi saatettava 
voimaan mahdollisimman pian. Sitä 
vaaditaan myös, koska markkinat ovat 
edelleen erittäin epävakaat ja 
valtionvelkaan liittyvät 
luottoriskinvaihtosopimukset aiheuttavat 
ongelmia. Tällaisella unionin laajuisella 
sääntelyllä toteutettava vakauttaminen on 
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siten kiireellisesti tarpeen koko unionin 
edun nimissä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä katsotaan olevan sellaista 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
kattamaton positio, joka liittyy jäsenvaltion 
tai unionin obligaatioon, siltä osin kuin 
luottoriskinvaihtosopimuksen 
tarkoituksena ei ole suojautuminen 
liikkeeseenlaskijan luottoriskiltä, jos 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on kyseisen 
liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjaa 
koskeva pitkä positio tai mahdollinen 
pitkä positio, joka liittyy 
liikkeeseenlaskijan joukkolainaan, jonka
hinta näyttää olevan vahvasti yhteydessä 
jäsenvaltion tai unionin obligaation 
hintaan. Luottoriskinvaihtosopimuksen 
osapuolella, jolla on velvollisuus suorittaa 
maksu tai maksaa korvaus rikiskohteesta
aiheutuvan luottotappion tapauksessa tai 
riskikohteeseen liittyvän 
maksuvelvollisuuden laukaisevan 
tapahtuman tapauksessa, ei kyseisen 
obligaation vuoksi ole tässä kohdassa 
tarkoitettua kattamatonta positiota.

1. Tätä asetusta sovellettaessa 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä katsotaan olevan sellaista 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
kattamaton positio, joka liittyy jäsenvaltion 
tai unionin obligaatioon, siltä osin kuin 
luottoriskinvaihtosopimuksen 
tarkoituksena ei ole suojautuminen 
liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden 
alenemisen riskiltä, jos luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä on toinen
positio, jonka arvoon tämä aleneminen 
vaikuttaa todennäköisesti kielteisesti. 
Luottoriskinvaihtosopimuksen osapuolella, 
jolla on velvollisuus suorittaa maksu tai 
maksaa korvaus riskikohteesta aiheutuvan 
luottotappion tapauksessa tai 
riskikohteeseen liittyvän 
maksuvelvollisuuden laukaisevan 
tapahtuman tapauksessa, ei kyseisen 
obligaation vuoksi ole tässä kohdassa 
tarkoitettua kattamatonta positiota.

Perustelu

Valtion joukkolainoja koskevat luottoriskinvaihtosopimukset ovat tehokas keino hillitä riskejä 
(kohde-etuutena toimivia valtion joukkolainoja lukuun ottamatta) eri välineissä, kuten 
joukkolainoissa, jotka laskee liikkeeseen sellainen yritys, jonka luottokelpoisuus liittyy 
kiinteästi kyseiseen valtioon. Jos luottoriskinvaihtosopimuksia yrityksen joukkolainojen 
suojaamiseen käyttäville markkinaosapuolille asetetaan rajoituksia tai tietojen antamista 
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koskevia vaatimuksia, kyseiset markkinaosapuolet eivät pysty sijoittamaan tällaisiin 
joukkolainoihin ja näin yritysten mahdollisuus hankkia rahoitusta kaventuu merkittävästi.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Asian kannalta merkityksellinen 
ilmoituskynnysarvo on prosentuaalinen 
osuus, joka on 0,2 prosenttia kyseisen 
yrityksen liikkeeseen lasketun 
osakepääoman arvosta, ja ilmoitus on 
annettava kyseisen kynnysarvon 
ylittymisen jälkeen 0,1 prosentin välein.

2. Asian kannalta merkityksellinen 
ilmoituskynnysarvo on prosentuaalinen 
osuus, joka on 1 prosentti kyseisen 
yrityksen liikkeeseen lasketun 
osakepääoman arvosta, ja ilmoitus on 
annettava kyseisen kynnysarvon 
ylittymisen jälkeen 0,1 prosentin välein.

Perustelu

Järjestelmäriskin kannalta on parempi käyttää 1 prosentin osuutta. Muuten asetus saattaisi 
vain lisätä byrokratiaa eikä sen kustannus-hyötysuhde olisi järkevä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
6 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
otettava käyttöön menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt, jotka toteuttavat 
toimeksiantoja kyseisessä kauppapaikassa, 
merkitsevät toimeksiannot lyhyiksi 
toimeksiannoiksi, jos myyjä myy osakkeen 
lyhyeksi. Kauppapaikan on julkaistava 
vähintään kerran päivässä kooste niiden 
toimeksiantojen määristä, jotka on merkitty 
lyhyiksi toimeksiannoiksi.

Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, tai 
sijoituspalveluyrityksen, joka toteuttaa 
asiakkaiden puolesta näihin välineisiin 
liittyviä toimeksiantoja kauppapaikan 
ulkopuolella, on otettava käyttöön 
menettelyt, joilla varmistetaan, että 
luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, 
jotka toteuttavat toimeksiantoja kyseisessä 
kauppapaikassa tai 
sijoituspalveluyrityksen kautta, voivat 
merkitä toimeksiannot lyhyiksi 
toimeksiannoiksi, jos myyjä myy osakkeen 
lyhyeksi. Kauppapaikan on julkaistava 
vähintään kerran päivässä kooste niiden 
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toimeksiantojen määristä, jotka on merkitty 
lyhyiksi toimeksiannoiksi.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 c. Lyhyitä toimeksiantoja ja lyhyeksi 
myyntiä koskevat tiedot on annettava 
kauppapaikan tai kauppapaikan 
ulkopuolella asiakkaiden puolesta 
toimeksiantoja toteuttavan 
sijoituspalveluyrityksen kotijäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen saataville. 
Näiden tietojen on sisällettävä ainakin 
toimeksiannon käynnistäneen 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
henkilöllisyys, ajankohta, jolloin 
toimeksianto kirjattiin 
toimeksiantoluetteloon, ajankohta, jolloin 
toimeksianto toteutettiin tai poistettiin 
toimeksiantoluettelosta, sekä hinta, koko 
ja toimeksiannon toteutuksen 
yksityiskohdat. 
Tietojen on oltava myös asianomaisen 
toimivaltaisen viranomaisen saatavilla.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 f kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 f. Jotta voidaan taata 1 kohdan 
yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, 
komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, 
joissa yksilöidään toimeksiantojen 
merkitsemisessä seurattava menettely ja 
määritellään yhteinen muoto annettaville 
tiedoille, jotta helpotetaan tietojen 
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yhdistämistä.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
hyväksytään asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 15 artiklan mukaisesti.
Euroopan valvontaviranomaisen (EAMV) 
on toimitettava kyseisten teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [31 päivänä 
joulukuuta 2011].

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on sellaisen 
yrityksen liikkeeseen laskettua 
osakepääomaa koskeva nettomääräinen 
lyhyt positio, jonka osakkeita on otettu 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, on julkaistava
yksityiskohtaiset tiedot positiosta aina, 
kun positio saavuttaa tai alittaa sen 
kannalta merkityksellisen 2 kohdassa
tarkoitetun julkistamiskynnysarvon.

1. Asianomaiset toimivaltaiset 
viranomaiset julkaisevat päivittäin 
nettomääräisten lyhyiden positioiden 
kokonaismäärää koskevat
yksityiskohtaiset tiedot kaikista 
osakkeista, joista ne ovat saaneet 
5 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen. Tässä 
julkistamisessa ei yksilöidä 
nettomääräisten lyhyiden positioiden 
haltijoita.

Perustelu

Disclosure of individual short positions to the public does not assist regulators in detecting 
market abuse and has three downsides: (1) it exposes holders of short positions to the 
possibility of short squeezes and other abusive behaviour; (2) it encourages herd behaviour, 
i.e. it makes it more likely that unsophisticated investors will sell in response to seeing a more 
sophisticated investor with a short position, thus exacerbating market declines; (3) it reduces 
liquidity because investors do not like their short positions to become known to companies
and therefore prefer to avoid short selling. Aggregated disclosure provides useful information 
to market participants about the overall amount of significant short positions.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 9
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Asian kannalta merkityksellinen 
julkistamiskynnysarvo on 
prosentuaalinen osuus, joka on 
0,5 prosenttia kyseisen yrityksen 
liikkeeseen lasketun osakepääoman 
arvosta, ja ilmoitus on annettava kyseisen 
kynnysarvon ylittymisen jälkeen 
0,1 prosentin välein.

Poistetaan.

Perustelu

Katso 7 artiklan 1 kohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi muuttaa 36 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 
37 ja 38 mukaisin edellytyksin 2 kohdassa 
mainittuja kynnysarvoja 
finanssimarkkinoiden kehitysnäkymien 
perusteella.

Poistetaan.

Perustelu

Katso 7 artiklan 1 kohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
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voi myydä lyhyeksi osakkeen, joka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, tai myydä lyhyeksi valtion 
velkasitoumuksen, jos yksi seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:

voi myydä lyhyeksi osakkeen, joka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, tai myydä lyhyeksi valtion 
velkasitoumuksen, jos yksi seuraavista 
edellytyksistä täyttyy viimeistään klo 
23.59 kaupankäyntipäivänä, jolloin 
henkilö myy osakkeen lyhyeksi:

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella (ja artiklaan sen myötä tehtävillä muutoksilla) säilytetään 
kattamattoman lyhyeksi myynnin valvonta asianmukaisella tasolla, kun siinä edellytetään, 
että markkinatoimijat joko hankkivat arvopaperit haltuunsa kaupankäyntipäivän 
päättymiseen mennessä tai kattavat lyhyet positionsa muulla tavoin. Siinä otetaan myös 
paremmin huomioon markkinakäytännöt ja vältetään tarvetta sitoa likviditeettiä 
tarpeettomasti ennen ehdotetun transaktion toteuttamista.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

-a) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on ostanut osakkeen tai valtion 
velkasitoumuksen takaisin;

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on sopinut kolmannen osapuolen kanssa 
järjestelystä, jonka mukaan kyseinen 
kolmas osapuoli on vahvistanut, että osake 
tai valtion velkasitoumus on vuokrattu ja 
varattu lainattavaksi kyseiselle
luonnolliselle henkilölle tai
oikeushenkilölle, jotta se voidaan 
toimittaa määräaikaan mennessä.

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on sopinut kolmannen osapuolen kanssa 
järjestelystä, jonka mukaan kyseinen 
kolmas osapuoli on vahvistanut, että osake 
tai valtion velkasitoumus on käytettävissä
lainattavaksi kyseiselle henkilölle tai
lyhyeksi myynnin toimittamiseksi päivänä, 
jolloin toimituksella on määräaika.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, 
kolmannen maan yhteisön tai paikallisen 
yrityksen toimintaan, joka on sellaisen 
kolmannen maan kauppapaikan jäsen tai 
toimii sellaisen kolmannen maan 
markkinoilla, jonka lainsäädäntö- ja 
valvontakehys on todettu 2 kohdan nojalla 
vastaavaksi, ei sovelleta 5, 6, 7, 8 ja 
12 artiklaa, kun kyseinen yritys tai yhteisö 
toimii päämiehenä jotakin rahoitusvälinettä 
koskevissa transaktioissa kauppapaikassa 
tai kauppapaikan ulkopuolella ja hoitaa 
jompaakumpaa tai molempia seuraavista 
tehtävistä:

1. Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, 
kolmannen maan yhteisön tai paikallisen 
yrityksen toimintaan, joka on sellaisen
kolmannen maan kauppapaikan jäsen tai 
toimii sellaisen kolmannen maan 
markkinoilla, jonka lainsäädäntö- ja 
valvontakehys on todettu 2 kohdan nojalla 
vastaavaksi, ei sovelleta 5, 6, 7, 8 ja 
12 artiklaa eikä 16, 17, 18 ja 24 artiklassa 
tarkoitettuja rajoituksia tai vaatimuksia,
kun kyseinen yritys tai yhteisö toimii 
päämiehenä jotakin rahoitusvälinettä 
koskevissa transaktioissa kauppapaikassa 
tai kauppapaikan ulkopuolella ja hoitaa 
jompaakumpaa tai molempia seuraavista 
tehtävistä:

Perustelu

Markkinatakaajat olisi vapautettava myös kaikkia poikkeuksellisia tilanteita koskevista 
rajoituksista tai vaatimuksista, koska myös tällaisissa tilanteissa on tärkeää, että ne pystyvät 
tarjoamaan markkinoille likviditeettiä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) antaa sitovia kooltaan vertailukelpoisia 
ja hinnoiltaan kilpailukykyisiä
samanaikaisia osto- ja myyntitarjouksia 
tuodakseen markkinoille säännöllisesti ja 
jatkuvasti likviditeettiä;

a) antaa kooltaan vertailukelpoisia, 
säännöllisesti toistuvia, pysyviä ja 
hinnoiltaan kilpailukykyisiä osto- ja 
myyntitarjouksia tuodakseen markkinoille 
säännöllisesti ja jatkuvasti likviditeettiä;
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Perustelu

"Säännöllisesti toistuva ja pysyvä" on sanamuoto kuvaamaan todellisuutta, jossa 
markkinatakaajat toimivat. 

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

b a) sijoituspalveluyritys toteuttaa 
asiakkaan puolesta toimeksiannon, jonka 
kautta asiakas kattaa pitkän, avoimen 
position.

Perustelu

Käytännössä tämä tilanne tulee eteen, kun on kyse avoimen position kattavasta käänteisestä 
toimeksiannosta (esim. suojaus) eikä toimi ole enää spekulatiivinen ja siten riskin sisältävä 
operaatio.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön toimintaan ei sovelleta 8 ja 
12 artiklaa, kun kyseinen henkilö
toimiessaan valtion joukkolainan 
liikkeeseenlaskijan kanssa tehdyn 
sopimuksen nojalla
päämarkkinatakaajana toimii 
päämiehenä jotakin rahoitusvälinettä 
koskevissa ensioperaatioissa, jotka 
koskevat valtion joukkolainoja.

3. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön toimintaan ei sovelleta 8 ja 
12 artiklaa eikä 16, 17, 18 ja 24 artiklassa 
tarkoitettuja, valtion joukkolainoja 
koskevia rajoituksia tai vaatimuksia, kun 
kyseinen henkilö on valtion joukkolainan 
liikkeeseenlaskijan kanssa tehdyn 
sopimuksen nojalla päämarkkinatakaaja 
ja kun kyseinen henkilö on päämiehenä
jotakin rahoitusvälinettä koskevissa ensi-
ja jälkimarkkinoilla toteutettavissa 
operaatioissa, jotka koskevat jäsenvaltion
joukkolainoja.
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Perustelu

Päämarkkinatakaajilla on suuremmat mahdollisuudet hankkia valtion joukkolainoja ja tarjota 
markkinoille likviditeettiä, jos ne kykenevät suojaamaan itsensä monilla erityyppisillä valtion 
velkasitoumuksilla, ei vain niillä, joiden päämarkkinatakaajina ne toimivat.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Kotijäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi kieltää poikkeuksen 
käytön, jos se katsoo, että luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö ei täytä 
poikkeuksen edellytyksiä. Kielto on 
määrättävä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun 30 kalenteripäivän jakson 
aikana tai myöhempänä ajankohtana, jos 
toimivaltainen viranomainen saa tietoonsa, 
että henkilön olosuhteissa on tapahtunut 
muutoksia, joiden vuoksi poikkeuksen 
edellytykset eivät enää täyty.

6. Kotijäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi kieltää poikkeuksen 
käytön, jos se katsoo, että luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö ei täytä 
poikkeuksen edellytyksiä. Kielto on 
määrättävä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun 15 kalenteripäivän jakson 
aikana tai myöhempänä ajankohtana, jos 
toimivaltainen viranomainen saa tietoonsa, 
että henkilön olosuhteissa on tapahtunut 
muutoksia, joiden vuoksi poikkeuksen 
edellytykset eivät enää täyty.

Perustelu

Viisitoista päivää on realistisempi jakso, kun otetaan huomioon miten nopeasti transaktiot 
toteutetaan.

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

b a) pitkäksi myynti, jos rahoitusvälineen 
arvossa tapahtuu merkittävä nousu, joka 
on selvästi suhteeton verrattuna 
aikaisempiin arvoihin eikä ole mitenkään 
yhteydessä liikkeeseenlaskijan todelliseen 
taloudelliseen tilanteeseen ja joka saattaa 
siten johtaa järjestelmäriskeihin 
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varallisuuskuplien muodossa.

Perustelu

Myös pitkäksi myynti voi olla vaarallista, jos se johtaa varallisuuskuplien muodostumiseen. 
Jos järjestelmäriskin syntyminen on luultavaa (kuten kävi teknokuplan tapauksessa 
Yhdysvalloissa), toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava interventiomahdollisuus näiden 
kuplien syntymisen estämiseksi.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Arvon aleneminen on oltava vähintään
10 prosenttia osakkeen tapauksessa ja 
komission vahvistama määrä muiden 
rahoitusvälineiden lajien tapauksessa.

Arvon alenemisen on oltava vähintään
15 prosenttia osakkeen tapauksessa ja 
komission vahvistama määrä muiden 
rahoitusvälineiden lajien tapauksessa.

Perustelu

Tällä hetkellä 15 prosenttia on yleisesti hyväksyttävissä oleva raja-arvo kasvulle. 
Symmetriaperiaatteen mukaan samaa raja-arvoa olisi sovellettava myös arvon alenemiseen. 

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja, joissa 
vahvistetaan menetelmä, jota käytetään 
laskettaessa 4 kohdassa tarkoitetut 
osakkeiden arvon 10 prosentin aleneminen 
ja komission vahvistama arvon 
aleneminen.

Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja, joissa 
vahvistetaan menetelmä, jota käytetään 
laskettaessa 4 kohdassa tarkoitetut 
osakkeiden arvon 15 prosentin aleneminen 
ja komission vahvistama arvon 
aleneminen.

Perustelu
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Tällä hetkellä 15 prosenttia on yleisesti hyväksyttävissä oleva raja-arvo kasvulle. 
Symmetriaperiaatteen mukaan samaa raja-arvoa olisi sovellettava myös arvon alenemiseen. 

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
julkaistava verkkosivuillaan tiedonanto 
kaikista päätöksistä, jotka koskevat 16–19 
artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
määräämistä tai jatkamista.

1. Sekä EAMV:n että toimivaltaisen 
viranomaisen on julkaistava 
verkkosivuillaan tiedonanto kaikista 
päätöksistä, jotka koskevat 16–19 
artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
määräämistä tai jatkamista.

Perustelu

Keskittämällä päätös toimenpiteiden määräämisestä tai jatkamisesta yhteen paikkaan 
(EAMV) päätöksentekoa joudutetaan. 

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Euroopan valvontaviranomaisen 
(EAMV) on tarkasteltava tässä artiklassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä säännöllisesti 
ja joka tapauksessa vähintään kolmen 
kuukauden välein. Jos toimenpidettä ei 
uusita tämän kolmen kuukauden 
määräajan kuluttua, sen voimassaolo 
lakkaa ilman eri toimenpiteitä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

a) selvitys transaktion tarkoituksesta ja 
siitä, onko sen tarkoituksena
suojautuminen riskiltä tai muulta uhalta;

a) selvitys transaktion tarkoituksesta;

Perustelu

Tällaisia transaktioita ei aina toteuteta riskien kattamiseksi vaan niiden tarkoituksena voi olla 
myös puhdas spekulointi. On tärkeää varmistaa (toimitettujen tietojen perusteella), että 
tämänkaltaisilla transaktioilla ei pyritä manipuloimaan tai käyttämään markkinoita hyväksi. 

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) riskin todentamista koskevat tiedot, jos 
transaktion tarkoituksena on 
suojautuminen riskiltä.

Poistetaan.

Perustelu

Tällaisia transaktioita ei aina toteuteta riskien kattamiseksi vaan niiden tarkoituksena voi olla 
myös puhdas spekulointi. On tärkeää varmistaa (toimitettujen tietojen perusteella), että 
tämänkaltaisilla transaktioilla ei pyritä manipuloimaan tai käyttämään markkinoita hyväksi. 

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaiset viranomaiset tekevät 
tietojenvaihtoa koskevia 
yhteistyösopimuksia kolmansien maiden
toimivaltaisten viranomaisten kanssa vain, 
jos luovutettavien tietojen salassapito 
taataan vähintään 29 artiklassa säädetyllä 
tavalla. Tällaisen tietojenvaihdon on 

3. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 
tehdä kolmansien maiden kanssa sellaisia 
yhteistyöjärjestelyjä, jotka aiheuttavat 
jäsenvaltioille muita kuin tietojenvaihtoa 
koskevia velvoitteita. Tietojenvaihtoa 
koskevia yhteistyöjärjestelyjä voidaan 
tehdä vain, jos ilmaistavien tietojen 
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palveltava kyseisten toimivaltaisten 
viranomaisten tehtävien hoitamista.

salassapito taataan vähintään 29 artiklassa 
säädetyllä tavalla. Tällaisen 
tietojenvaihdon on palveltava kyseisten 
toimivaltaisten viranomaisten tehtävien 
hoitamista.

Perustelu

Tällä parannetaan tekstiä, joka muutoin velvoittaisi toimivaltaiset viranomaiset lain nojalla 
yhteistyöjärjestelyihin ilman, että tiedetään mitä tapahtuu, jos näin ei tehdä. Olisi myös 
täsmennettävä, että yhteistyöjärjestelyistä ei myöskään saa aiheutua jäsenvaltioille tiettyjä 
velvoitteita (kuten vastavuoroisten toimenpiteiden toteuttaminen) koska tämä saattaisi olla 
ristiriidassa jäsenvaltioiden perustuslakien ja tämän asetuksen kanssa.



AD\854824FI.doc 17/17 PE454.492v02-00

FI

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko Lyhyeksi myynti ja tietyt luottoriskinvaihtosopimusten osa-alueet

Viiteasiakirjat KOM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD)

Asiasta vastaava valiokunta ECON

Lausunnon antanut valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI
7.10.2010

Valmistelija
       Nimitetty (pvä)

Klaus-Heiner Lehne
27.10.2010

Valiokuntakäsittely 2.12.2010

Hyväksytty (pvä) 27.1.2011

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

15
6
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, 
Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Diana 
Wallis, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, 
Toine Manders


