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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 
600/2014 muuttamisesta markkinatietojen avoimuuden parantamisen, konsolidoitujen 
kauppatietojen luonnin esteiden poistamisen, kaupankäyntivelvollisuuksien optimoinnin 
ja asiakastoimeksiantojen välittämisestä saatavien maksujen kieltämisen osalta
(COM(2021)0727 – C9-0440/2021 – 2021/0385(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2021)0727),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C9-0440/2021),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 1. kesäkuuta 2022 antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. maaliskuuta 2022 antaman 
lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0040/2023),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

1 EUVL C 286, 27.7.2022, s. 17.
2 EUVL C 290, 29.7.2022, s. 68.
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Tarkistus 1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

asetuksen (EU) N:o 600/2014 muuttamisesta markkinatietojen avoimuuden 
parantamisen, konsolidoitujen kauppatietojen luonnin esteiden poistamisen, 

kaupankäyntivelvollisuuksien optimoinnin ja asiakastoimeksiantojen välittämisestä 
saatavien maksujen kieltämisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
114 artiklan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 
kansallisille parlamenteille,
ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon3,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon4,
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,
sekä katsovat seuraavaa:

(1) Vuonna 2020 laatimassaan pääomamarkkinaunionia koskevassa 
toimintasuunnitelmassa5 komissio ilmoitti aikovansa esittää lainsäädäntöehdotuksen 
sellaisen keskitetyn tietokannan luomiseksi, jonka avulla on tarkoitus tarjota kattava 
kuva eri puolilla unionia useissa eri kauppapaikoissa kaupankäynnin kohteena olevien 
oman pääoman ehtoisten ja oman pääoman kaltaisten rahoitusvälineiden hinnoista ja 
volyymeista, jäljempänä ’konsolidoidut kauppatiedot’. Pääomamarkkinaunionia 
koskevasta komission toimintasuunnitelmasta6 2 päivänä joulukuuta 2020 antamissaan 
päätelmissä neuvosto kannusti komissiota lisäämään sijoitustoimintaa unionissa 
parantamalla tietojen saatavuutta ja läpinäkyvyyttä ja arvioimaan tässä tarkoituksessa 

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
3 EUVL C […], […], s. […].
4 EUVL C […], […], s. […].
5 COM(2020) 590 final. 
6 Neuvoston päätelmät pääomamarkkinaunionia koskevasta komission toimintasuunnitelmasta, 

12898/1/20 REV 1 EF 286 ECOFIN 1023: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12898-
2020-REV-1/fi/pdf. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12898-2020-REV-1/fi/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12898-2020-REV-1/fi/pdf
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tarkemmin sitä, miten voidaan poistaa konsolidoitujen kauppatietojen käyttöönoton 
esteet unionissa.

(2) Komissio antoi 19 päivänä tammikuuta 2021 tiedonannon ”Euroopan talous- ja 
rahoitusjärjestelmä: lisää läpinäkyvyyttä, vakautta ja häiriönsietokykyä”7, jossa se 
vahvisti aikomuksensa parantaa, yksinkertaistaa ja edelleen yhdenmukaistaa 
pääomamarkkinoiden avoimuutta osana Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2014/65/EU8 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/20149 
uudelleentarkastelua. Komissio ilmoitti myös, että tällaiseen uudistukseen sisältyisi 
osana euron kansainvälisen aseman vahvistamiseen tähtääviä toimia konsolidoitujen 
kauppatietojen suunnittelu ja käyttöönotto erityisesti yritysten liikkeeseen laskemien 
joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuissa, jotta lisättäisiin euromääräisten 
velkainstrumenttien jälkimarkkinoiden likviditeettiä.

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 600/201410 vahvistetaan 
lainsäädäntökehys konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajille sekä oman pääoman 
ehtoisten rahoitusvälineiden että muiden kuin oman pääoman ehtoisten 
rahoitusvälineiden osalta. Kyseiset konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajat ovat 
nykyään vastuussa rahoitusvälineitä koskevien markkinatietojen keräämisestä 
kauppapaikoista ja hyväksytyistä julkistamisjärjestelyistä sekä näiden tietojen 
konsolidoimisesta jatkuvaksi sähköiseksi muuttuvaksi datavirraksi, joka tarjoaa kutakin 
rahoitusvälinettä koskevia markkinatietoja. Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan 
käyttöönottamisen tausta-ajatuksena on se, että kauppapaikoista ja hyväksytyistä 
julkistamisjärjestelyistä saatavat markkinatiedot voidaan näin asettaa julkisesti 
saataville konsolidoituina, kaikki unionin kaupankäyntimarkkinat mukaan lukien, 
käyttäen täsmälleen samoja tietotunnisteita ja -muotoja ja käyttöliittymiä.

(4) Tähän mennessä yksikään valvottu yhteisö ei kuitenkaan ole hakenut lupaa toimia 
konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajana. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, 
jäljempänä ’arvopaperimarkkinaviranomainen’, on tunnistanut kolme keskeisintä 
estettä, jotka ovat estäneet valvottuja yhteisöjä hakemasta konsolidoitujen 
kauppatietojen tarjoajaksi rekisteröintiä11. Ensinnäkin ei ole selvää, miten 
konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan tulisi hankkia markkinatietoja toimeksiantojen 
toteuttamispaikoilta tai asianomaisilta tietojen raportointipalvelujen tarjoajilta. Toiseksi 
toimeksiantojen toteuttamispaikkojen raportoimien tietojen laatu on 
yhdenmukaistamisen osalta riittämätöntä eikä mahdollista kustannustehokasta 
konsolidointia. Kolmanneksi konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan toimiluvan 
hakemiselle ei ole kaupallisia kannustimia. Nämä esteet on tarpeen poistaa. Poistaminen 
edellyttää ensinnäkin sitä, että kaikki kauppapaikat ja kauppojen sisäiset toteuttajat 

7 COM(2021) 32 final. 
8 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, 

rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 
(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, 
rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 
12.6.2014, s. 84).

10 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, 
rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 
12.6.2014, s. 84).

11 ESMA MiFID II/MiFIR Review Report No. 1 On the development in prices for pre- and post-trade data 
and on the consolidated tape for equity instruments.
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toimittavat konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajille markkinatietoja 
(toimittamissääntö). Toiseksi se edellyttää, että tietojen laatua parannetaan 
yhdenmukaistamalla tietoraportteja, joita kauppapaikkojen ja kauppojen sisäisten 
toteuttajien olisi toimitettava konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajalle. Kolmanneksi 
se edellyttää, että markkinatietojen toimittajat välittävät konsolidoitujen 
kauppatietojen tarjoajalle niin reaaliaikaisesti kuin on teknisesti mahdollista 
osakkeita ja pörssilistattuja rahastoja koskevat kauppaa edeltävät ja kaupan jälkeiset 
tiedot ja niin reaaliaikaisesti kuin on teknisesti mahdollista joukkovelkakirjoja ja 
johdannaisia koskevat kaupan jälkeiset tiedot.

(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU12 1 artiklan 7 kohdassa 
edellytetään, että sellaisten järjestelmien ylläpitäjien, joissa useiden kolmansien 
osapuolten rahoitusvälineitä koskevat osto- ja myynti-intressit voivat olla keskenään 
vuorovaikutuksessa (’monenkeskiset järjestelmät’), on toiminnassaan noudatettava 
säänneltyjä markkinoita, monenkeskisiä kaupankäyntijärjestelmiä tai organisoituja 
kaupankäyntijärjestelmiä koskevia vaatimuksia. Se, että tämä vaatimus on direktiivissä 
2014/65/EU, on jättänyt vaatimukseen tulkinnan varaa, mikä on johtanut siihen, että 
sellaisilla monenkeskisillä järjestelmillä, jotka ovat saaneet toimiluvan säänneltyinä 
markkinoina, monenkeskisinä kaupankäyntijärjestelminä tai organisoituina 
kaupankäyntijärjestelminä, ja muilla monenkeskisillä järjestelmillä on epätasapuoliset 
toimintaedellytykset. Jotta vaatimuksen yhdenmukainen soveltaminen voidaan 
varmistaa, se olisi otettava osaksi asetusta (EU) N:o 600/2014.

(6) Asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 artiklan mukaan toimivaltaiset viranomaiset voivat 
vapauttaa kauppaa edeltävistä avoimuusvaatimuksista sellaiset kauppapaikkaa 
ylläpitävät markkinoiden ylläpitäjät ja sijoituspalveluyritykset, jotka määrittävät 
hintansa käyttäen perustana keskipistehintaa ensimarkkinoilla tai merkittävimmällä 
markkinalla likviditeetillä mitattuna. ▌Jotta voidaan lisätä kauppaa edeltävää 
avoimuutta ja näin vahvistaa hinnanmuodostusprosessia, tämän vapautuksen olisi oltava 
sovellettavissa vain toimeksiantoihin, joiden koko on vähintään 
arvopaperimarkkinaviranomaisen määrittämä koko. On aiheellista, että kynnysarvoa 
määrittäessään arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa huomioon kyseisen 
toimenpiteen vaikutuksen markkinoiden laatuun, unionin kauppapaikkojen 
kokonaislikviditeettiin, loppusijoittajien tuloksiin ja unionin pääomamarkkinoiden ja 
yritysten sisäiseen ja kansainväliseen houkuttelevuuteen ja kilpailukykyyn. Silloin 
kun osakkeiden ja pörssilistattujen rahastojen konsolidoiduissa kauppatiedoissa 
annetaan osto- ja myyntitarjousten hinnat, joista keskipisteen voi johtaa, viitehintaa 
koskevan vapautuksen olisi oltava käytettävissä myös järjestelmissä, joissa 
keskipistehinta johdetaan konsolidoiduista kauppatiedoista.

(7) Nimetön kaupankäynti (dark trading) on kaupankäyntiä, jossa ei sovelleta kauppaa 
edeltävää avoimuutta ja jossa käytetään asetuksen (EU) N:o 600/2014 4 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa säädettyä viitehintaa koskevaa vapautusta ja 4 artiklan a kohdan 
a alakohdan i alakohdassa säädettyä sopimuskauppoja koskevaa vapautusta. 
Molempien vapautusten käyttöä rajoittaa kahden volyymin yläraja. Kahden volyymin 
yläraja on mekanismi, joka rajoittaa nimettömän kaupankäynnin tiettyyn osuuteen oman 
pääoman ehtoisen rahoitusvälineen koko kaupankäynnistä. Nimetön kaupankäynti 

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, 
rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 
(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).
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oman pääoman ehtoisella rahoitusvälineellä yksittäisessä kauppapaikassa ei saa ylittää 
4:ää prosenttia kyseisen välineen koko kaupankäynnistä unionissa. Kun tämä 
kynnysarvo ylittyy, nimetön kaupankäynti kyseisellä välineellä kyseisessä 
kauppapaikassa keskeytetään. Lisäksi nimetön kaupankäynti oman pääoman ehtoisella 
rahoitusvälineellä unionissa ei saa ylittää 8:aa prosenttia kyseisen välineen koko 
kaupankäynnistä unionissa. Kun tämä kynnysarvo ylittyy, kaikki nimetön kaupankäynti 
kyseisellä välineellä keskeytetään. Kauppapaikkakohtainen kynnysarvo mahdollistaa 
vapautusten käytön jatkamisen muissa sellaisissa kauppapaikoissa, joissa 
kaupankäyntiä kyseisellä oman pääoman ehtoisella rahoitusvälineellä ei ole vielä 
keskeytetty, aina siihen asti, kun unionin tason kynnysarvo ylittyy. Tämä 
monimutkaistaa nimettömän kaupankäynnin osuuksien seurantaa ja keskeytyksen 
täytäntöönpanoa. Jotta voidaan yksinkertaistaa kahden volyymin ylärajaa ja samalla 
säilyttää sen toimivuus, tässä asetuksessa otetaan käyttöön uusi yhden volyymin 
yläraja, joka perustuu ainoastaan EU:n tason kynnysarvoon. Kyseinen kynnysarvo olisi 
laskettava 7 prosenttiin, jotta pystytään kompensoimaan mahdollinen näiden 
vapautusten piirissä käytävän kaupan kasvu, joka voi seurata kauppapaikkakohtaisen 
kynnysarvon poistamisesta. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi kaikkia saatavilla 
olevia ja asiaankuuluvia markkinatietoja hyödyntäen arvioitava säännöllisesti yhden 
volyymin ylärajan kynnysarvon määrittämistä, sen soveltamisalaa, sen vaikutuksia 
unionin yritysten kilpailukykyyn sekä markkinavaikutuksen merkittävyyttä ja 
hinnanmuodostusprosessin tehokkuutta unionissa. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen voisi myös harkita keinoja tehostaa 
perusteellisesti rajoituksia, joilla nykyisin rajoitetaan nimetöntä kaupankäyntiä, 
mukaan lukien uudet toimet, joilla puututaan kaupankäyntijärjestelmään eikä 
ainoastaan kaupankäyntijärjestelmän osaan, jotta varmistetaan, että ne ovat 
tehokkaita pyrittäessä turvaamaan hinnanmuodostusprosessi vaikuttamatta 
kohtuuttomasti unionin yritysten maailmanlaajuiseen kilpailukykyyn ja unionin 
markkinoiden houkuttelevuuteen. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
rahoitusvakauteen liittyvät näkökohdat, kansainväliset parhaat käytännöt ja 
kansainvälinen kehitys huomioon ottaen esitettävä ehdotuksensa komissiolle 
annettavassa kertomuksessa viimeistään ... [kolme vuotta tämän muutosasetuksen 
voimaantulosta] ja sen jälkeen joka toinen vuosi.

(8) Asetuksen (EU) N:o 600/2014 10 artiklassa asetetaan kauppapaikoille vaatimuksia 
julkistaa muita kuin oman pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä koskeviin liiketoimiin 
liittyviä tietoja, muun muassa hinta ja volyymi. Asetuksen 11 artiklassa on perusteet, 
joilla kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia kyseisten tietojen 
julkistamisen lykkäämisen. Tietojen julkistamisen lykkääminen sallitaan, kun liiketoimi 
ylittää kooltaan suureksi katsottavan liiketoimen kynnysarvon ja kohdistuu 
rahoitusvälineeseen, jolle ei ole likvidejä markkinoita, tai kun liiketoimi on kyseiselle 
rahoitusvälineelle määritettyä ominaiskokoa suurempi ja siinä on mukana 
likviditeetintarjoajia. Kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on harkintavaltaa 
lykkäämisjakson pituuden suhteen ja lykättävissä olevien liiketoimia koskevien tietojen 
suhteen. Tämä harkintavalta on johtanut erilaisiin käytäntöihin eri jäsenvaltioissa ja 
tehottomaan kaupan jälkeistä avoimuutta koskevaan julkistamiseen. Jotta voidaan 
varmistaa avoimuus kaikenlaisia sijoittajia kohtaan, on tarpeen yhdenmukaistaa 
lykkäämisjärjestelmä Euroopan unionin tasolla, poistaa harkintavalta kansallisella 
tasolla ja edistää markkinatietojen konsolidointia. Sen vuoksi on asianmukaista lujittaa 
kaupan jälkeistä avoimuutta koskevia vaatimuksia poistamalla kansallisten 
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toimivaltaisten viranomaisten harkintavalta ja vahvistamalla liiketoimien luokat, 
joiden osalta lykkäys on sallittu, ottaen huomioon liiketoimien koko ja kyseisten 
rahoitusvälineiden likviditeetti.

(9) Riittävän avoimuuden varmistamiseksi muuhun kuin oman pääoman ehtoiseen 
rahoitusvälineeseen liittyvän liiketoimen hinta ja volyymi olisi julkistettava 
mahdollisimman reaaliaikaisesti, ja hinnan julkistamista saisi lykätä enintään 
kaupankäyntipäivän loppuun. Jotta muiden kuin oman pääoman ehtoisten 
rahoitusvälineiden likviditeetintarjoajille ei kuitenkaan aiheutuisi tarpeetonta riskiä, 
olisi oltava mahdollista pitää erittäin suurten liiketoimien hinta ja volyymi salassa 
pidemmän ajanjakson ajan, ja tämä ajanjakso saisi olla enintään neljä viikkoa. Erilaisia 
lykkäämisjaksoja vastaavien luokkien tarkka määrittäminen olisi jätettävä 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle määrittämisessä tarvittavan teknisen 
asiantuntemuksen ja määrityksen muuttamisessa tarvittavan joustavuuden takia. Näiden 
lykkäämisten olisi perustuttava muun kuin oman pääoman ehtoisen rahoitusvälineen 
likviditeettiin käyttäen liikkeeseenlaskun kokoa sijaisindikaattorina ja ainoastaan 
liiketoimen kokoon (kaupan koko). Joukkovelkakirjoihin ja johdannaisiin 
sovellettavan kauppaa edeltävän avoimuuden järjestelmän yksinkertaistamiseksi 
rahoitusvälineelle määritetty ominaiskoko olisi poistettava ja kokoluokkaa ”kooltaan 
suuri” olisi alennettava niin, että jää vain yksi asianmukaisella tasolla oleva 
kynnysarvo. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi säännöllisesti tarkasteltava 
uudelleen eri luokkiin sovellettavien lykkäysten mitoitusta pyrkien vähitellen 
lyhentämään niitä, jos laadullinen ja määrällinen näyttö sen sallii.

(10) Asetuksen (EU) N:o 600/2014 13 artiklassa kauppapaikkaa ylläpitävien markkinoiden 
ylläpitäjien ja sijoituspalveluyritysten edellytetään asettavan rahoitusvälineisiin liittyviä 
liiketoimia koskevat kauppaa edeltävät ja kaupan jälkeiset tiedot julkisesti saataville 
kohtuullisin kaupallisin ehdoin ja varmistavan näiden tietojen syrjimättömän 
saatavuuden. Tämän artiklan tavoitteita ei kuitenkaan ole saavutettu. Kauppapaikkojen, 
hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyjen ja kauppojen sisäisten toteuttajien kohtuullisin 
kaupallisin ehdoin tarjoamat tiedot eivät auta käyttäjiä ymmärtämään markkinatietoihin 
liittyviä toimintapolitiikkoja ja markkinatietojen hinnan määritystä. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen on julkaissut ohjeet, joissa selitetään, miten 
kohtuullisten kaupallisten ehtojen käsitettä olisi sovellettava. Nämä ohjeet olisi 
muunnettava sääntelyyn sisältyviksi velvollisuuksiksi. Koska kohtuullisten kaupallisten 
ehtojen määrittäminen edellyttää erittäin yksityiskohtaisia tietoja ja sovellettavien 
sääntöjen muuttaminen nopeasti muuttuvan dataympäristön perusteella vaatii 
joustavuutta, arvopaperimarkkinaviranomaiselle olisi annettava valtuudet laatia 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa määritetään, milloin on kyse 
kohtuullisista kaupallisista ehdoista ja miten kohtuullisia kaupallisia ehtoja olisi 
sovellettava, mikä vahvistaisi asetuksen (EU) N:o 600/2014 13 artiklan 
yhdenmukaistettua ja yhtenäistä soveltamista.

(11) Jotta voidaan vahvistaa hinnanmuodostusprosessia ja ylläpitää kauppapaikkojen ja 
kauppojen sisäisten toteuttajien tasapuolisia toimintaedellytyksiä, asetuksen 
(EU) N:o 600/2014 14 artiklassa edellytetään, että kauppojen sisäiset toteuttajat 
julkistavat kaikki oman pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä koskevat hintatarjoukset 
silloin kun niiden näillä rahoitusvälineillä toteuttamat liiketoimet ovat tavanomaista 
markkinakokoa pienempiä. Kauppojen sisäiset toteuttajat voivat päättää koot, joilla ne 
tekevät hintatarjouksia, kunhan ne tekevät hintatarjouksen koolla, joka on vähintään 
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10 prosenttia tavanomaisesta markkinakoosta. Tämä mahdollisuus on kuitenkin 
johtanut erittäin vähäiseen kauppojen sisäisten toteuttajien tarjoamaan kauppaa 
edeltävään avoimuuteen oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden osalta ja haitannut 
tasapuolisten toimintaedellytysten saavuttamista. Sen vuoksi on tarpeen edellyttää, että 
kauppojen sisäiset toteuttajat julkistavat sitovat hintatarjoukset, jotka liittyvät 
arvopaperimarkkinaviranomaisen määrittämän vähimmäiskoon suuruisiin 
liiketoimiin. On aiheellista, että vähimmäiskokoa määrittäessään 
arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa huomioon seuraavat tavoitteet: kauppaa 
edeltävän avoimuuden lisääminen oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden 
osalta loppusijoittajien hyödyksi, tasapuolisten toimintaedellytysten ylläpitäminen 
kauppapaikkojen ja kauppojen sisäisten toteuttajien välillä, riittävän 
kaupankäyntimahdollisuuksien valikoiman tarjoaminen loppusijoittajille ja sen 
varmistaminen, että kaupankäyntiympäristö unionissa pysyy houkuttelevana ja 
kilpailukykyisenä sekä sisäisesti että kansainvälisellä tasolla.

(12) Sen lisäksi, että kauppojen sisäisille toteuttajille asetetaan velvollisuus julkistaa sitovat 
hintatarjoukset, tasapuolisten toimintaedellytysten luominen edellyttää, että kauppojen 
sisäisten toteuttajien ei ▌sallittaisi täsmäyttää ▌keskipisteessä liiketoimia, jotka ovat 
kooltaan pienempiä kuin arvopaperimarkkinaviranomaisen määrittämä koko, joka 
on sovitettu kokoon, jota pienempiin liiketoimiin sovelletaan kauppojen sisäisiä 
toteuttajia koskevia kauppaa edeltäviä avoimuusvaatimuksia. Lisäksi olisi 
selvennettävä, että kauppojen sisäisille toteuttajille olisi sallittava kooltaan tätä 
suurempien liiketoimien täsmäyttäminen keskipisteessä ▌ilman 
hinnanmuutosvälijärjestelmän noudattamista. Näin unionin käytännöt saataisiin 
vastaamaan vallitsevia kansainvälisiä markkinakäytäntöjä.

(13) Markkinaosapuolet tarvitsevat perusmarkkinatietoja pystyäkseen tekemään tietoon 
perustuvia päätöksiä. Asetuksen (EU) N:o 600/2014 nykyisen 27 h artiklan mukaan 
tiettyjä rahoitusvälineitä koskevien perusmarkkinatietojen hankkiminen suoraan 
kauppapaikoista ja hyväksytyistä julkistamisjärjestelyistä edellyttää, että 
konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajat tekevät erilliset käyttöoikeussopimukset 
kaikkien näiden tietoja toimittavien tahojen kanssa. Tämä on hankala, kallis ja aikaa 
vievä prosessi. Se on ollut yksi tekijä, joka on estänyt konsolidoitujen kauppatietojen 
tarjoajien luomista eri markkinoita varten. Tämä este olisi poistettava, jotta 
konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajat pystyisivät saamaan markkinatietoja ja 
ratkaisemaan käyttöoikeusongelmat. Kauppapaikkoja ja hyväksyttyjä 
julkistamisjärjestelyjä tai sellaisia sijoituspalveluyrityksiä ja kauppojen sisäisiä 
toteuttajia, joihin ei liity hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyjen osallisuutta toimintaan, 
(’markkinatietojen toimittajia’) olisi vaadittava toimittamaan markkinatietonsa 
konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajille ja käyttämään siinä yhdenmukaistettuja 
malleja, joilla varmistetaan tietojen laadukkuus. Vain arvopaperimarkkinaviranomaisen 
valitsemat ja arvopaperimarkkinaviranomaiselta toimiluvan saaneet konsolidoitujen 
kauppatietojen tarjoajat voisivat kerätä yhdenmukaistettuja markkinatietoja yksittäisistä 
tietolähteistä pakollista tietojen toimittamista koskevan säännön mukaisesti. Jotta 
markkinatiedoista olisi hyötyä sijoittajille, markkinatietojen toimittajia olisi vaadittava 
toimittamaan markkinatietoja konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajalle niin 
reaaliaikaisesti kuin teknisesti on mahdollista.

(14) Asetuksen (EU) N:o 600/2014 II ja III osastossa edellytetään, että kauppapaikat, 
hyväksytyt julkistamisjärjestelyt, sijoituspalveluyritykset ja kauppojen sisäiset 
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toteuttajat (’markkinatietojen toimittajat’) julkistavat rahoitusvälineitä koskevia 
kauppaa edeltäviä tietoja, muun muassa osto- ja myyntitarjousten hinnat, ja liiketoimia 
koskevia kaupan jälkeisiä tietoja, muun muassa hinta ja volyymi, jolla tiettyyn 
rahoitusvälineeseen liittyvä liiketoimi toteutettiin. Markkinaosapuolilla ei ole 
velvollisuutta käyttää konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan antamia konsolidoituja 
perusmarkkinatietoja. Vaatimusta julkistaa edellä mainitut kauppaa edeltävät ja kaupan 
jälkeiset tiedot olisikin siis edelleen pystyttävä soveltamaan, jotta markkinaosapuolet 
voisivat saada käyttöönsä markkinatietoja. Jotta voidaan välttää aiheettoman rasitteen 
luominen markkinatietojen toimittajille, on kuitenkin syytä saattaa markkinatietojen 
toimittajia koskeva tietojen julkistamisvaatimus ja vaatimus toimittaa tietoja 
konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajalle mahdollisimman hyvin linjaan keskenään.

(15) Markkinatietojen vaihtelevan laadun vuoksi markkinaosapuolten on vaikea vertailla 
tietoja, mikä vähentää tietojen konsolidoinnin tuottamaa lisäarvoa huomattavasti. 
Asetuksen (EU) N:o 600/2014 II ja III osastossa määritetyn avoimuusjärjestelmän 
asianmukaisen toiminnan ja konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien toteuttaman 
tietojen konsolidoinnin kannalta on äärimmäisen tärkeää, että markkinatiedot ovat 
laadukkaita. Sen vuoksi on asianmukaista edellyttää, että kyseiset markkinatiedot 
täyttävät tiukat laatuvaatimukset sekä asiasisällön että muodon osalta. Tietojen 
asiasisältöä ja muotoa olisi pystyttävä muuttamaan nopeasti, jotta muuttuvat 
markkinakäytännöt ja -näkemykset voidaan ottaa huomioon. Tämän vuoksi 
arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi määritettävä tietojen laatua koskevat 
vaatimukset teknisten sääntelystandardien luonnoksissa, ja niissä olisi otettava 
huomioon alan vallitsevat standardit ja käytännöt, kansainvälinen kehitys sekä 
unionin tai globaalilla tasolla sovitut standardit samoin kuin komission tätä 
tarkoitusta varten perustaman sellaisen neuvoa-antavan ryhmän näkemykset, jonka 
tehtävänä on antaa tietoja pelkästään konsolidoitujen kauppatietojen tuotoksista. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi oltava tiiviisti mukana tämän neuvoa-
antavan ryhmän työssä.

(16) Jotta raportoitavia tapahtumia voidaan seurata entistä paremmin, direktiivissä 
2014/65/EU yhdenmukaistettiin kauppapaikkojen ja niiden jäsenten 
liiketoimintakellojen synkronointi. Jotta voidaan varmistaa, että eri yhteisöjen 
ilmoittamia aikaleimoja voidaan vertailla markkinatietojen konsolidoinnin yhteydessä 
mielekkäällä tavalla, on asianmukaista laajentaa liiketoimintakellojen synkronoinnin 
yhdenmukaistamisvaatimuksia kauppojen sisäisiin toteuttajiin, hyväksyttyihin 
julkistamisjärjestelyihin ja konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajiin. Synkronoidun 
liiketoimintakellon soveltamisvaatimusten määrittämisessä tarvittavan teknisen 
asiantuntemuksen vuoksi arvopaperimarkkinaviranomaiselle olisi annettava valtuudet 
laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa määritetään kellojen 
synkronoinnin tarkkuus.

(17) Asetuksen (EU) N:o 600/2014 23 artiklassa edellytetään, että suurin osa osakkeilla 
käytävästä kaupasta toteutetaan kauppapaikoissa tai kauppojen sisäisen toteuttajan 
välityksellä (’osakkeita koskeva kaupankäyntivelvollisuus’). Tämä vaatimus ei koske 
ad hoc -pohjalta satunnaisesti tai epäsäännöllisesti ja harvoin toteutettavaa 
kaupankäyntiä osakkeilla. Ei ole selvää, milloin tätä poikkeusta sovelletaan. Tämän 
vuoksi arvopaperimarkkinaviranomainen selvensi tätä erottelemalla osakkeet toisistaan 
niiden kansainvälisten arvopaperitunnusten (ISIN-tunnusten) perusteella. Erottelun 
mukaan vain osakkeet, joilla on ETA-alueen ISIN-tunnus, kuuluvat osakkeita koskevan 
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kaupankäyntivelvollisuuden piiriin. Tämä lähestymistapa selkeyttää asiaa osakkeilla 
kauppaa käyvien markkinaosapuolten näkökulmasta. Sen vuoksi on asianmukaista 
sisällyttää arvopaperimarkkinaviranomaisen nykykäytäntö asetukseen 
(EU) N:o 600/2014 ja samalla poistaa poikkeus, joka koskee ad hoc -pohjalta 
satunnaisesti tai epäsäännöllisesti ja harvoin toteutettavaa kaupankäyntiä osakkeilla.▌

(18) Sen päivämäärän määrittäminen, mihin mennessä liiketoimet raportoidaan, on tärkeää 
sekä valvojien että raportoivien yhteisöjen riittävän valmiuden varmistamiseksi. On 
myös ratkaisevan tärkeää saattaa eri raportointikehysten muutosten ajoitus yhtenäiseksi. 
Tämän päivämäärän määrittäminen delegoidussa säädöksessä antaa tarvittavaa 
joustavuutta ja saattaa arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuudet linjaan asetuksessa 
(EU) 2019/834 säädettyjen valtuuksien kanssa. Markkinaraportoinnin yleisen 
yhtenäisyyden lisäämiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi asiaan liittyviä 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia laatiessaan otettava huomioon myös 
kansainvälinen kehitys ja unionin tai globaalilla tasolla sovitut standardit.

(19) Raportointi rahoitusmarkkinoilla – etenkin liiketoimien raportointi – on jo pitkälle 
automatisoitua, ja tietoja on standardoitu. Joitakin eri kehysten välisiä 
epäyhtenäisyyksiä on jo ratkaistu Euroopan markkinarakenneasetuksen (EMIR) 
REFIT-tarkistuksessa ja asetuksessa arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista 
(SFTR). Arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuudet olisi yhtenäistettävä, jotta voidaan 
antaa teknisiä standardeja ja varmistaa EMIR-, SFTR- ja MiFIR-kehyksiin sisältyvän 
liiketoimien raportoinnin entistä parempi yhtenäisyys. Tämä parantaa liiketoimia 
koskevien tietojen laatua ja auttaa välttämään turhia toimialalle aiheutuvia 
lisäkustannuksia. Liiketoimien raportoinnin olisi lisäksi mahdollistettava liiketoimia 
koskevien tietojen laaja vaihto kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä, jotta 
otettaisiin asianmukaisesti huomioon viimeksi mainittujen muuttuvat 
valvontatarpeet, jotka liittyvät viimeisimmän markkinakehityksen ja mahdollisten 
siihen liittyvien riskien seurantaan. Tässä olisi käsiteltävä esimerkiksi kansallisen 
toimivaltaisen viranomaisen tarvetta saada kattava yleiskuva sellaisten asiakkaiden 
tekemistä sijoituksista, jotka asuvat niiden lainkäyttöalueella, joilla on siellä 
kotipaikka tai jotka ovat sijoittautuneet sinne, myös silloin, kun tällaiset sijoitukset 
tehdään toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneiden sijoituspalveluyritysten kautta 
tai sellaisten rahoitusvälineiden kautta, joiden likviditeetillä mitattuna 
merkittävimmän markkinan osalta se ei ole toimivaltainen viranomainen.

(19 a) Markkinaosapuolet ja arvopaperimarkkinaviranomainen ovat osoittaneet, että 
nykyinen ilmoitusjärjestelmä voi luoda epävarmuutta siitä, kenen olisi ilmoitettava 
liiketoimista, ja se voi johtaa kaksinkertaiseen raportointiin. Ongelma on erityisen 
polttava, kun keskenään kauppaa käyvät sijoituspalveluyritykset eivät tiedä, onko 
niiden vastapuoli kaupankäynnin kohteena olevan rahoitusvälineen kauppojen 
sisäinen toteuttaja, jonka olisi näin ollen ilmoitettava liiketoimista hyväksytylle 
julkistamisjärjestelylle. Yhteys raportointivelvoitteen ja kauppojen sisäisen 
toteuttajan aseman välillä on lisäksi paisuttanut kauppojen sisäisten toteuttajien 
määrää unionissa, mikä on vääristänyt kuvaa markkinaosapuolista. Kauppojen 
sisäisen toteuttajan aseman ja kaupan jälkeisten avoimuus- ja raportointivaatimusten 
välinen yhteys olisi poistettava ottamalla sen sijaan käyttöön markkinaosapuolten 
mahdollisuus rekisteröityä nimetyksi ilmoittavaksi yhteisöksi. 
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Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi lisäksi perustettava rekisteri kaikista 
nimetyistä ilmoittavista yhteisöistä ja täsmennettävä siinä niiden henkilöllisyys sekä 
ne rahoitusvälineet tai rahoitusvälinelajit, joiden osalta ne ovat nimettyjä ilmoittavia 
yhteisöjä. Tämä poistaisi epävarmuuden siitä, kenen olisi ilmoitettava liiketoimesta, 
ja vähentäisi sääntelyrasitetta sijoituspalveluyrityksiltä, varsinkin pienemmiltä 
yrityksiltä. Tämän lähestymistavan etuna olisi myös se, että likviditeetintarjoajina 
toimii ainoastaan yrityksiä, joiden katsotaan olevan kauppojen sisäisiä toteuttajia tai 
jotka ovat päättäneet osallistua kauppojen sisäisen toteuttajan järjestelmään, mikä 
kaiken kaikkiaan tuo lisää selkeyttä pääomamarkkinoiden rakenteeseen.

(20) Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien välisellä kilpailulla varmistetaan, että 
konsolidoituja kauppatietoja tarjotaan tehokkaimmalla tavalla ja käyttäjien kannalta 
parhailla ehdoilla. Yksikään yhteisö ei kuitenkaan ole tähän mennessä hakenut lupaa 
toimia konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajana. Sen vuoksi on katsottu 
asianmukaiseksi antaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle valtuudet järjestää 
määräajoin kilpailuun perustuva valintamenettely, jossa valitaan kutakin määritettyä 
omaisuuserien luokkaa varten yksi yhteisö, joka pystyy tarjoamaan konsolidoituja 
kauppatietoja kyseisestä luokasta. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi asetettava 
etusijalle ensin joukkovelkakirjoja ja sen jälkeen osakkeita ja pörssilistattuja 
rahastoja ja lopuksi johdannaisia koskevien konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan 
valinta ja toimilupa. Kunkin konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan 
valintaprosessit olisi järjestettävä porrastetusti säännöllisin väliajoin siten, että kukin 
valintaprosessi alkaa viimeistään kuuden kuukauden kuluttua edellisen prosessin 
aloittamisesta. Osakkeiden ja pörssilistattujen rahastojen samankaltaisuuksien 
vuoksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi toteutettava näitä kahta 
rahoitusvälinettä koskeva menettely rinnakkain ja hyväksyttävä ehdotukset, joissa 
esitetään joko yhtä ainoaa konsolidoitua kauppatietoa, joka koostuu sekä osakkeista 
että pörssilistatuista rahastoista, tai kahta erillistä kauppatietoa. Sekä osakkeiden että 
pörssilistattujen rahastojen osalta markkinatietojen, jotka tietojen toimittajien on 
lähetettävä asianomaiselle konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajalle, olisi 
sisällettävä tarjouskirjojen viiteen ensimmäiseen tasoon liittyvät kauppaa edeltävät ja 
kaupan jälkeiset markkinatiedot.

(21) Tähän asetusehdotukseen liittyvässä vaikutustenarvioinnissa esitettyjen tietojen 
mukaan konsolidoitujen kauppatietojen tuottamat odotettavissa olevat tulot vaihtelevat 
sen mukaan, mitkä kauppatietojen ominaisuudet tarkalleen ottaen ovat. Konsolidoitujen 
kauppatietojen tarjoajan odotettavissa olevien tulojen tulisi olla merkittävästi 
suuremmat kuin konsolidoitujen kauppatietojen tuottamisen kustannukset, jolloin ne 
auttaisivat luomaan vakaan tulojen jakojärjestelmän, jossa konsolidoitujen 
kauppatietojen tarjoajalla ja markkinatietojen toimittajilla olisi yhteneviä kaupallisia 
intressejä. Tämän periaatteen ei tulisi estää konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajia 
varmistamasta, että saavutetaan elinkelpoisen liiketoimintamallin ylläpitämisen 
mahdollistava kate, ja käyttämästä perusmarkkinatietoja tarjotakseen pidemmälle 
meneviä analyyseja tai muita palveluja, joilla pyritään kasvattamaan tuloja. 
Markkinatietojen toimittajan olisi saatava korvaus ainakin niiden kustannusten 
perusteella, joita sille on aiheutunut tietojen tuottamisesta ja niiden toimittamisesta 
konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajalle. Vähittäissijoittajilla olisi oltava pääsy 
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konsolidoituihin kauppatietoihin joko maksutta tai nimellistä vuosimaksua vastaan, 
ja kauppatietojen tarjoajan olisi varmistettava, että vähittäissijoittajille tarjotut tiedot 
ovat helppokäyttöisiä ja ne esitetään käyttäjäystävällisessä ja ymmärrettävässä 
muodossa.

(22) Ensimarkkinoiden kauppapaikkojen ja muiden jälkimarkkinapaikkoina toimivien 
kauppapaikkojen välillä on objektiivinen ero. Ensimarkkinoiden kauppapaikan kautta 
yritykset pääsevät julkisille markkinoille, joten sillä on erittäin merkittävä rooli 
osakkeen elinkaaressa ja likviditeetissä. Tämä koskee etenkin osakkeita, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi pienemmillä säännellyillä markkinoilla ja joilla tyypillisesti 
käydään kauppaa pääasiassa ensimarkkinoiden kauppapaikassa. Koska pienemmillä 
säännellyillä markkinoilla ja pk-yritysten kasvumarkkinoilla keskitytään käymään 
kauppaa osakkeilla, joiden osalta ne ovat myös ensimarkkinoiden kauppapaikka, 
näiden markkinoiden suhteellinen myötävaikutus kaupankäynnin pirstaloitumiseen 
unionissa on vähäisempi verrattuna suurempien säänneltyjen markkinoiden 
vastaavaan vaikutukseen. Osakkeiden keskimääräinen päivittäinen 
kaupankäyntivolyymi on pienemmillä säännellyillä markkinoilla suhteellisen pieni, 
sillä niiden osuus koko unionin keskimääräisestä päivittäisestä 
kaupankäyntivolyymistä on usein alle prosentti. Pienemmät säännellyt markkinat ja 
pk-yritysten kasvumarkkinat ovat keskimäärin yksipuolisempia ja riippuvaisempia 
tiedoista saatavista tuloista, ja pakollinen konsolidoitujen kauppatietojen 
toimittaminen osakkeiden osalta voisi viedä niiltä niiden merkittävimmän 
tulonlähteen. Kun otetaan huomioon pienempien markkinoiden vähäisempi 
pirstaloitumisaste, niiden suhteellinen osuus kokonaiskaupankäyntiympäristöstä ja 
perusteltu huoli niiden liiketoiminnan elinkelpoisuudesta, niiden jättämistä 
konsolidoitujen kauppatietojen pakollisen toimittamisen ulkopuolelle olisi sen vuoksi 
pidettävä asianmukaisena, jotta ne pystyvät ylläpitämään paikallista kaupankäynnin 
kohteeksi ottamista ja jotta voidaan turvata monipuolinen ja elinvoimainen ekosysteemi 
pääomamarkkinaunionin tavoitteiden mukaisesti. Menettelyllisestä näkökulmasta 
markkinaosuuden olisi oltava ensimmäinen poissulkemisperuste. Jos markkinaosuus 
tulevaisuudessa jossakin vaiheessa ylittää tässä asetuksessa säädetyn kynnysarvon, 
pirstaloitumista koskevia perusteita olisi sovellettava vaihtoehtoisina vapautuksen 
perusteina. Pakollista tietojen toimittamista koskevasta vapautuksesta huolimatta 
pienempien säänneltyjen markkinoiden, jotka haluavat olla mukana muodostamassa 
konsolidoitujen kauppatietojen tarjoamaa konsolidoitua kuvaa, olisi voitava 
osallistua pakollista tietojen toimittamista koskevaan järjestelmään ilmoittamalla 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle aikeestaan. Konsolidoitujen kauppatietojen 
kehittämisellä olisi kuitenkin pyrittävä siihen, että unionin kauppapaikat ovat lopulta 
täysin edustettuina, jotta yhdennetystä pääomamarkkinaunionista saataisiin täysi 
hyöty.

(23) Konsolidoitujen kauppatietojen tavoitteena olisi antaa loppusijoittajille aidosti 
konsolidoitu yleiskuva unionissa tarjolla olevista kaupankäyntimahdollisuuksista, 
mukaan lukien pienet säännellyt markkinat ja alhaisemmat 
kaupankäyntikustannukset lisäämällä rajatylittävää kilpailua, mikä lisäisi unionin 
pääomamarkkinoiden yleistä sisäistä ja kansainvälistä houkuttelevuutta ja edistäisi 
niiden kasvua pääomamarkkinaunionin tavoitteiden mukaisesti. Huolimatta siitä, 
että pienemmille säännellyille markkinoille on myönnetty tämän asetuksen 
mukaisesti vapautus pakollisesta markkinatietojen toimittamisesta konsolidoituihin 
kauppatietoihin, olisi perustettava osakkeiden ja pörssilistattujen rahastojen 
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konsolidoituja kauppatietoja varten oma tulojen jakojärjestelmä, jotta voidaan 
kannustaa näitä markkinoita osallistumaan pakollista tietojen toimittamista 
koskevaan järjestelmään, minkä pitäisi kuitenkin pysyä täysin vapaaehtoisena. 
Erityisesti vähemmän likvideillä osakkeilla käytyä kauppaa koskevista tiedoista olisi 
saatava suurempi korvaus kuin niiden nimellisen kaupankäyntiarvon perusteella 
voitaisiin olettaa. Se, onko osake vähemmän likvidi, olisi määritettävä sen perusteella, 
mikä on kauppaa edeltävässä vaiheessa sen läpinäkyvä likviditeetti säännellyillä 
markkinoilla, joilla kyseinen vähemmän likvidi osake on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi, suhteessa kyseisen osakkeen keskimääräiseen päivävaihtoon.

(24) Koska konsolidoidut kauppatiedot ovat EU:n rahoitusmarkkinoilla uusi ilmiö, 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle olisi annettava tehtäväksi toimittaa Euroopan 
komissiolle arviointi ▌tulojen jakojärjestelmästä, joka on suunniteltu kannustamaan 
pienempiä säänneltyjä markkinoita osallistumaan pakolliseen markkinatietojen 
toimittamiseen osakkeiden ja pörssilistattujen rahastojen konsolidoitujen 
kauppatietojen osalta. Kyseinen kertomus olisi laadittava konsolidoitujen 
kauppatietojen tarjoajan vähintään 18 kuukauden toiminnan perusteella ja tämän 
jälkeen komission pyynnöstä silloin, kun se katsotaan tarpeelliseksi tai asianmukaiseksi. 
Arvioinnissa olisi keskityttävä erityisesti tarkastelemaan, voidaanko pienten 
säänneltyjen markkinoiden osuudella konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan tuloista 
houkutella tasapuolisesti ja tuloksellisesti näitä markkinoita toimittamaan tietoja 
konsolidoituihin kauppatietoihin ja turvata tasapuolisesti ja tuloksellisesti se rooli, joka 
näillä markkinoilla on omassa paikallisessa rahoituksen ekosysteemissään. 
Arvioinnissa on aiheellista selvittää, onko näiden pienempien säänneltyjen 
markkinoiden ottaminen mukaan konsolidoituihin kauppatietoihin kasvattanut 
osakkeiden kaupankäyntivolyymia kyseisillä säännellyillä markkinoilla, vaikuttanut 
myönteisesti ammattimaisten sijoittajien ja vähittäissijoittajien osallistumiseen 
markkinoille ja parantanut loppusijoittajien kaupankäyntiedellytyksiä. Komissiolle 
olisi annettava valta tarkistaa jakomekanismia delegoidulla säädöksellä silloin, kun se 
on tarpeen tai asianmukaista.

(25) On tarpeen varmistaa, että konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajat korjaavat 
pääomamarkkinoilla vallitsevaa tiedon epäsymmetriaa kestävällä tavalla ja että 
konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajat tarjoavat luotettavia konsolidoituja 
kauppatietoja. Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajille olisi sen vuoksi asetettava 
velvollisuus noudattaa toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia ja palvelun 
laatuvaatimuksia, jotka niiden on täytettävä jatkuvasti sen jälkeen, kun ne ovat saaneet 
toimiluvan arvopaperimarkkinaviranomaiselta. Laatuvaatimusten olisi katettava seikat, 
jotka liittyvät konsolidoitujen perusmarkkinatietojen keräämiseen, kyseisten tietojen 
tarkkaan aikaleimaamiseen toimitusketjun eri vaiheissa, markkinatietojen 
tilausmaksujen keräämiseen ja hallintaan sekä tulojen jakamiseen markkinatietojen 
toimittajille.

(26) Jotta varmistetaan markkinaosapuolten jatkuva luottamus konsolidoitujen 
kauppatietojen tarjoajan toimintaan, kyseisten yhteisöjen olisi määräajoin julkaistava 
kertomuksia siitä, miten ne ovat täyttäneet tässä asetuksessa niille asetetut 
velvollisuudet, erityisesti kertomuksia tietojen laatuun ja tietojärjestelmiin liittyvistä 
suorituskykytilastoista ja häiriötilanneraporteista. Koska kertomusten asiasisältö on 
luonteeltaan erittäin teknistä, arvopaperimarkkinaviranomaiselle olisi annettava 
valtuudet määrittää kertomusten asiasisältö, muoto ja ajoitus.
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(27) Vaatimus, jonka mukaan kauppoja koskevat ilmoitukset olisi asetettava saataville ilman 
käyttömaksuja 15 minuutin kuluttua, koskee tällä hetkellä kaikkia kauppapaikkoja, 
hyväksyttyjä julkistamisjärjestelyjä ja konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajia. 
Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajilla tämä vaatimus on esteenä 
perusmarkkinatietojen konsolidoinnin kaupallistamiselle ja rajoittaa mahdollisen 
konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan kaupallista elinkelpoisuutta huomattavasti, 
sillä tietyt potentiaaliset asiakkaat saattaisivat pitää tilaamisen sijaan parempana odottaa 
maksuttomia konsolidoituja kauppatietoja. Näin on etenkin joukkovelkakirjojen ja 
johdannaisten osalta, joilla ei yleensä käydä kauppaa usein ja joihin liittyvät tiedot 
tavallisesti säilyttävät suurimman osan arvostaan 15 minuutin kuluttuakin. Vaatimusta 
toimittaa tiedot maksutta 15 minuutin kuluttua olisi edelleen sovellettava 
kauppapaikkoihin ja hyväksyttyihin julkistamisjärjestelyihin, mutta se olisi poistettava 
konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajilta niiden mahdollisen liiketoimintamallin 
suojaamiseksi.

(28) Asetuksen (EU) N:o 600/2014 28 artiklassa edellytetään, että määritysvelvollisuuden 
piirissä olevilla OTC-johdannaisilla käydään kauppaa kauppapaikoissa. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/83413 muutettiin Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetusta (EU) N:o 648/201214 määritysvelvollisuuden piirissä olevien 
yhteisöjen määrän vähentämiseksi. Koska asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukainen 
määritysvelvollisuus ja asetuksen (EU) N:o 600/2014 mukainen johdannaisia koskeva 
kaupankäyntivelvollisuus ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa, ja jotta voitaisiin 
varmistaa entistä parempi oikeudellinen johdonmukaisuus ja yksinkertaistaa 
oikeudellista kehystä, on tarpeen ja asianmukaista saattaa johdannaisia koskeva 
kaupankäyntivelvollisuus ja johdannaisten määritysvelvollisuus uudelleen 
yhdenmukaisiksi keskenään. Ilman tätä yhdenmukaistamista tietyt pienemmät 
finanssialan vastapuolet ja finanssialan ulkopuoliset vastapuolet eivät enää olisi 
määritysvelvollisuuden piirissä mutta jäisivät edelleen kaupankäyntivelvollisuuden 
piiriin.

(29) Asetuksen (EU) N:o 648/2012 6 a artiklassa säädetään mekanismista, jolla 
määritysvelvollisuus voidaan väliaikaisesti keskeyttää, kun kriteerit, joiden perusteella 
tietyt OTC-johdannaislajit on asetettu määritysvelvollisuuden piiriin, eivät enää täyty 
tai kun keskeyttämisen katsotaan olevan tarpeen, jotta vältetään rahoitusvakauteen 
kohdistuva vakava uhka unionissa. Keskeyttäminen voi kuitenkin estää vastapuolia 
noudattamasta asetuksessa (EU) N:o 600/2014 säädettyä kaupankäyntivelvollisuuttaan, 
koska määritysvelvollisuus on kaupankäyntivelvollisuuden edellytys. Sen vuoksi on 
tarpeen säätää, että jos määritysvelvollisuuden keskeyttäminen johtaisi 
kaupankäyntivelvollisuuden soveltamista koskevien perusteiden huomattavaan 
muutokseen, olisi oltava mahdollista samanaikaisesti keskeyttää 
kaupankäyntivelvollisuus samojen OTC-johdannaislajien osalta, joita 
määritysvelvollisuuden keskeyttäminen koskee.

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/834, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, 
asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta määritysvelvollisuuden, määritysvelvollisuuden 
keskeyttämisen, raportointivaatimusten, sellaisten OTC-johdannaissopimusten 
riskienpienentämistekniikoiden, joille ei ole tehty keskusvastapuolimääritystä, kauppatietorekisterien 
rekisteröinnin ja valvonnan sekä kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 141, 
28.5.2019, s. 42).

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, 
OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).
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(30) Ad hoc -keskeyttämismekanismi on tarpeen sen varmistamiseksi, että komissio voi 
reagoida nopeasti merkittäviin markkinaolosuhteiden muutoksiin, joilla voi olla 
olennainen vaikutus kaupankäyntiin johdannaisilla ja niiden vastapuoliin. Kun tällaiset 
markkinaolosuhteet vallitsevat ja kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen sitä 
pyytää, komission olisi pystyttävä keskeyttämään kaupankäyntivelvollisuus 
määritysvelvollisuuden keskeyttämisestä riippumatta. Tällaisen 
kaupankäyntivelvollisuuden keskeyttämisen olisi oltava mahdollista, kun johdannaisia 
koskevan EU:n kaupankäyntivelvollisuuden soveltamisala vaikuttaa kohtuuttomasti 
EU:n sijoituspalveluyrityksen toimiin ETA-alueen ulkopuolisten vastapuolten kanssa ja 
kun kyseinen sijoituspalveluyritys toimii markkinatakaajana sellaisessa 
johdannaislajissa, jota kaupankäyntivelvollisuus koskee. Päällekkäiset johdannaisia 
koskevat kaupankäyntivelvollisuudet ovat erityisen merkittävä seikka silloin, kun 
käydään kauppaa sellaisten vastapuolten kanssa, joiden kotipaikka on kolmannen maan 
lainkäyttöalueella, joka soveltaa omia johdannaisia koskevia 
kaupankäyntivelvollisuuksiaan. Velvollisuuden keskeyttäminen auttaisi myös EU-
vastapuolia säilyttämään kilpailukykynsä globaaleilla markkinoilla. 
Kaupankäyntivelvollisuuden keskeyttämistä koskevassa päätöksenteossaan komission 
olisi otettava huomioon vaikutukset, joita tällaisella keskeyttämisellä on asetuksessa 
(EU) N:o 648/2012 säädettyyn määritysvelvollisuuteen.

(31) Pörssilistattuihin johdannaisiin liittyvät avointa pääsyä koskevat säännökset vähentävät 
uusiin tuotteisiin sijoittamisen houkuttelevuutta, koska kilpailijat saattavat saada pääsyn 
ilman ennakkosijoitusta. Asetuksen (EU) N:o 600/2014 35 ja 36 artiklassa säädetyn 
pörssilistattuihin johdannaisiin liittyvän avoimen pääsyn järjestelmän soveltaminen 
saattaa näin rajoittaa näiden tuotteiden kilpailukykyä poistamalla säännellyiltä 
markkinoilta kannustimet luoda uusia pörssilistattuja johdannaisia. Sen vuoksi olisi 
säädettävä, että tätä järjestelmää ei tulisi soveltaa kyseeseen tulevaan 
keskusvastapuoleen tai kauppapaikkaan pörssilistattujen johdannaisten osalta, mikä 
edistäisi innovointia ja pörssilistattujen johdannaisten kehittämistä unionissa.

(32) Rahoituksen välittäjien olisi pyrittävä saavuttamaan mahdollisimman hyvä hinta ja 
mahdollisimman suuri toteuttamistodennäköisyys kaupoissa, joita ne toteuttavat 
asiakkaidensa puolesta. Tätä varten rahoituksen välittäjien olisi valittava asiakkaidensa 
kauppojen toteuttamista varten kauppapaikka tai vastapuoli ainoastaan sillä perusteella, 
että asiakkaille voidaan tarjota paras toteutus. Kun toimitaan tämän parhaan toteutuksen 
periaatteen mukaisesti, ei saisi tulla kyseeseen, että rahoituksen välittäjä saa 
asiakkaidensa puolesta toimiessaan välityspalkkion, provisiota tai muuta ei-rahallista 
etua kolmannelta osapuolelta vastineeksi asiakastoimeksiantojen reitittämisestä 
kyseisen kolmannen osapuolen toteutettavaksi. Tällaisen maksun tai muun ei-
rahallisen edun vastaanottaminen olisi sen vuoksi kiellettävä sijoituspalveluyrityksiltä. 
Tämä kielto on tarpeen, koska kansalliset toimivaltaiset viranomaiset eri puolilla 
unionia noudattavat erilaisia käytäntöjä soveltaessaan ja valvoessaan direktiivin 
2014/65/EU 27 artiklassa säädettyjä parasta toteutusta koskevia vaatimuksia. Tästä 
syystä mitään muuta kansallista harkintavaltaa ei pitäisi katsoa hyväksyttäväksi 
niiden sääntöjen osalta, joita sovelletaan asiakastoimeksiantojen reitittämiseen 
toteuttamista varten.

(32 a) Vuoden 2022 energiakriisi on tuonut esiin sen, että direktiivissä 2014/65/EU 
säädettyä hyödykejohdannaisilla käytävän kaupan sääntelykehystä voitaisiin edelleen 
parantaa. Erityisesti suurempien ja useammin toistuvien vakuuksien 
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muutospyyntöjen ja markkinaosapuolten sääntelyaseman vaikutus, äärimmäisen 
volatiliteetin ja hintojen vaikutus sekä kolmansien maiden yritysten vaikutus ovat 
tekijöitä, joiden vuoksi hyödykejohdannaisia koskevaa kehystä voitaisiin tarkistaa. 
Erityisesti hyödykejohdannaisten vähimmäissijoitusaikojen käyttöönoton vaikutuksia 
ja seurauksia on syytä tarkastella lähemmin. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
sen vuoksi analysoitava, voisiko tällainen vähimmäissijoitusaika rajoittaa tehokkaasti 
johdannaismarkkinoiden volatiliteettia vaikuttamatta kielteisesti kyseisten 
markkinoiden toimintaan.

(33) Komission olisi hyväksyttävä arvopaperimarkkinaviranomaisen laatimat teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, jotka koskevat muihin kuin oman pääoman ehtoisiin 
rahoitusvälineisiin liittyviin liiketoimiin sovellettavan lykkäysjärjestelmän täsmällisiä 
ominaispiirteitä, tietojen tarjoamista kohtuullisin kaupallisin ehdoin, synkronoitujen 
liiketoimintakellojen soveltamista kauppapaikkojen, kauppojen sisäisten toteuttajien, 
hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyjen ja konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien 
toimesta sekä konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajaan sovellettavan julkisen 
raportoinnin velvollisuuden ominaispiirteitä. Komission olisi hyväksyttävä nämä 
teknisten sääntelystandardien luonnokset delegoiduilla säädöksillä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 
10-14 artiklan mukaisesti.

(34) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, jotka ovat 
konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan luomisen helpottaminen eri markkinoita ja 
kutakin omaisuuserien luokkaa varten ja tiettyjen nykyisen lainsäädännön säännösten 
muuttaminen rahoitusvälineiden markkinoiden avoimuuden parantamiseksi sekä 
säänneltyjen markkinoiden ja kauppojen sisäisten toteuttajien toimintaedellytysten 
tasapuolisuuden parantamiseksi ja unionin pääomamarkkinoiden kansainvälisen 
kilpailukyvyn parantamiseksi, vaan ne voidaan niiden laajuuden ja vaikutusten vuoksi 
saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi toimenpiteitä olisi toteutettava unionin 
tasolla Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä asetuksessa kunnioitetaan lisäksi 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, 
erityisesti elinkeinovapaus ja oikeus kuluttajansuojaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EU) N:o 600/2014 muuttaminen

1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a) Lisätään 1 kohtaan i alakohta seuraavasti:

”h) monenkeskisen kaupankäynnin alan määrittely.”

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3. Tämän asetuksen V osastoa sovelletaan myös kaikkiin finanssialan 
vastapuoliin, joihin viitataan asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 a artiklan 1 kohdan 
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toisessa alakohdassa, ja kaikkiin finanssialan ulkopuolisiin vastapuoliin, joihin 
viitataan mainitun asetuksen 10 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa.”

c) Lisätään 7 a kohta seuraavasti:

”7 a. Kaikkien monenkeskisten järjestelmien on toiminnassaan noudatettava 
monenkeskisiä kaupankäyntijärjestelmiä tai organisoituja 
kaupankäyntijärjestelmiä koskevia direktiivin 2014/65/EU II osaston 
säännöksiä tai säänneltyjä markkinoita koskevia kyseisen direktiivin III osaston 
säännöksiä.

Sijoituspalveluyritysten, jotka suunnitelmallisesti, säännöllisesti, 
järjestelmällisesti ja merkittävässä määrin käyvät kauppaa omaan lukuunsa 
toteuttaessaan asiakkaiden toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden taikka 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella, on toiminnassaan noudatettava tämän 
asetuksen III osastoa.

Kaikkien sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat rahoitusvälineitä koskevia 
liiketoimia muualla kuin monenkeskisessä järjestelmässä tai kauppojen 
sisäisessä toteuttajassa, on noudatettava tämän asetuksen 20, 21, 22, 22 a, 22 b 
ja 22 c artiklaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 23 ja 28 artiklan soveltamista.”

2) Muutetaan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a) Korvataan 11 alakohta seuraavasti:

”11) ’monenkeskisellä järjestelmällä’ järjestelmää, jossa useiden kolmansien 
osapuolten rahoitusvälineitä koskevat osto- ja myynti-intressit voivat olla 
keskenään vuorovaikutuksessa;”.

a a) Lisätään 16 a alakohta seuraavasti: 

”16 a) ’nimetyllä ilmoittavalla yhteisöllä’ sijoituspalveluyritystä, joka on 
vastuussa liiketoimien julkistamisesta hyväksytyn julkistamisjärjestelyn 
välityksellä 20 artiklan 1 kohdan ja 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti;”.

a b) Muutetaan 17 alakohta seuraavasti: 

a) Lisätään a alakohtaan alakohta seuraavasti:

”iii a) yritysjoukkolainojen liikkeeseenlaskun koko;”.

b) Korvataan b alakohta seuraavasti:

”b) sovellettaessa 4, 5 ja 14 artiklaa sellaisen rahoitusvälineen 
markkinoita, joita arvioidaan seuraavin perustein:

i) markkina-arvo;

ii) kyseisiä rahoitusvälineitä koskevien liiketoimien keskimääräinen 
päivittäinen lukumäärä, erityisesti se, että rahoitusvälineellä käydään 
kauppaa päivittäin;

iii) kyseisten rahoitusvälineiden keskimääräinen päivävaihto;”.
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b) Lisätään 34 a alakohta seuraavasti:

”34 a) ’markkinatietojen toimittajalla’ kauppapaikkaa, hyväksyttyä 
julkistamisjärjestelyä tai silloin, kun sovelletaan osakkeita koskevia kauppaa 
edeltäviä avoimuusvaatimuksia, sijoituspalveluyritystä, joka toimii kauppojen 
sisäisenä toteuttajana;”.

c) Korvataan 35 alakohta seuraavasti:

”35) ’konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajalla’ henkilöä, joka on saanut 
tämän asetuksen IV a osaston 1 luvun mukaisesti toimiluvan tarjota palvelua 
▌markkinatietojen keräämiseksi markkinatietojen toimittajilta ja näiden tietojen 
konsolidoimiseksi jatkuvaksi sähköiseksi muuttuvaksi datavirraksi, joka tarjoaa 
sääntelyn edellyttämiä tietoja ja perusmarkkinatietoja, ja tietojen 
toimittamiseksi markkinatietojen käyttäjälle;”.

c a) Korvataan 36 a alakohta seuraavasti:

”36 a) ’raportointipalvelujen tarjoajilla’ 34, 35 ja 36 alakohdassa 
tarkoitettuja henkilöitä ja 27 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä;”.

d) Lisätään 36 b, 36 c ja 36 d alakohta seuraavasti:

”36 b) ’perusmarkkinatiedoilla’

a) kaikkia seuraavia tietoja oman pääoman ehtoisista rahoitusvälineistä:

i) avoimien ja jatkuvien kaupankäyntiprotokollien osalta viisi 
parasta volyymiltaan vastaavaa osto- ja myyntitarjousta, jotka ovat 
saatavilla kyseisillä hinnoilla;

i a) huutokauppajärjestelmien osalta hinta, jolla 
kaupankäyntialgoritmin ehdot täyttyisivät parhaiten, ja volyymi, 
jonka järjestelmän osapuolet voisivat mahdollisesti toteuttaa 
kyseisellä hinnalla;

ii) kaikkien kaupankäyntimekanismien hinnanmuodostukseen 
osallistuvien kauppojen osalta liiketoimen hinta ja ▌toteutettu 
volyymi, liiketoimen ajankohta, kaupankäyntiprotokolla ja 
sovellettavat vapautukset ja lykkäykset;

iii) päivänsisäiset huutokauppatiedot;

iv) päivän lopun huutokauppatiedot;

v) toimeksiantojen toteuttamispaikan määrittävä kaupankäyntipaikan 
koodi;

vi) standardoitu, kaikissa kauppapaikoissa käytettävä välineen tunniste;

vii) kaikkien seuraavien toimien aikaleimatiedot:

– kauppapaikan kaupan toteuttamisajankohta tai parhaaseen 
osto- tai myyntitarjoukseen tai volyymiin tehdyn muutoksen, 
ohjeelliseen hintaan tai volyymiin tehdyn muutoksen ja välineen 
kaupankäyntitilaan tehdyn muutoksen ajankohta;
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– ensimmäisessä luetelmakohdassa lueteltujen kauppapaikan 
tietojen julkistamisajankohta,

– muutokset välineen tai osion kaupankäyntitilaan; 

– markkinatietojen vastaanottaminen konsolidoitujen 
kauppatietojen tarjoajan toimesta;

– konsolidoitujen markkinatietojen jakaminen tilaajille 
konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan toimesta;

viii) kaupankäyntiprotokollat ja sovellettavat vapautukset tai lykkäykset;

b) kaikkia seuraavia tietoja muista kuin oman pääoman ehtoisista 
rahoitusvälineistä:

i) liiketoimen hinta ja ilmoitetulla hinnalla toteutettu määrä/koko;

ii) toimeksiantojen toteuttamispaikan määrittävä kaupankäyntipaikan 
koodi;

iii) standardoitu, kaikissa kauppapaikoissa käytettävä välineen tunniste;

iv) kaikkien seuraavien toimien aikaleimatiedot:

– kaupan toteuttamisajankohta;

– kaupan julkistamisajankohta;

– markkinatietojen vastaanottaminen markkinatietojen 
toimittajilta;

– markkinatietojen vastaanottaminen konsolidoijan koostamis-
/konsolidointimekanismiin;

– konsolidoitujen markkinatietojen jakaminen tilaajille;

v) kaupankäyntiprotokollat ja sovellettavat vapautukset tai lykkäykset;

36 c) ’sääntelyn edellyttämillä tiedoilla’ tietoja, jotka liittyvät 
rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja täsmäyttävien järjestelmien tilaan, 
mukaan lukien tiedot kauppojen hintavaihtelurajoista, kaupankäynnin 
pysäyttävistä seikoista ja kyseisten rahoitusvälineiden avaus- ja 
sulkemishinnoista;

36 d) ’markkinoiden ylläpitäjäryhmällä’ yhtiötä tai ryhmittymää, joka 
omistaa tai hallitsee kahta tai useampaa markkinoiden ylläpitäjää 
unionissa;”.

3) Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

▌

b) Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu viitehinta vahvistetaan käyttämällä 
perusteena jompaakumpaa seuraavista:

a) vallitsevan osto- ja/tai myyntihinnan keskipistettä jossakin seuraavista:

i) kauppapaikassa, jossa kyseiset rahoitusvälineet otettiin ensimmäisen 
kerran kaupankäynnin kohteeksi;
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ii) rahoitusvälineen merkittävimmällä markkinalla likviditeetillä 
mitattuna;

iii) osakkeiden ja pörssilistattujen rahastojen osalta konsolidoiduissa 
kauppatiedoissa;

b) jos a alakohdassa tarkoitettu hinta ei ole saatavilla, asiaankuuluvan 
pörssipäivän avaus- tai sulkemishintaa.” 

b a) Muutetaan 6 kohta seuraavasti: 

i)korvataan a alakohta seuraavasti:

”a) kunkin rahoitusvälinelajin osalta, millä vaihteluvälillä osto- ja 
myyntihinnat tai nimettyjen markkinatakaajien noteeraukset sekä 
kyseisillä hinnoilla ilmenevä kaupankäyntihalukkuus julkistetaan 
3 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ottaen huomioon 3 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu tarvittava mitoittaminen kaupankäyntityypeittäin, ja kauppaa 
edeltäviä tietoja koskevat yksityiskohdat, mukaan lukien erilaisten 
toimeksiantojen tai hintatarjousten tunnisteet;”

ii) lisätään alakohta seuraavasti: 

”e a) sellaisen toimeksiannon, joka voidaan täsmäyttää käyttäen 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua kaupankäyntimenetelmää, 
vähimmäiskoko, joka on määritettävä ottaen huomioon kansainväliset 
parhaat käytännöt ja unionin yritysten kilpailukyky, 
markkinavaikutuksen merkittävyys ja hinnanmuodostuksen 
tehokkuus.”

4) Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a) Korvataan otsikko seuraavasti:

”5 artikla
Volyymin yläraja”.

b) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Kauppapaikkojen on keskeytettävä 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 
4 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen vapautusten käyttö, 
kun rahoitusvälineellä vapautusten puitteissa unionissa käydyn kaupan 
volyymin osuus ylittää 7 prosenttia rahoitusvälineellä unionissa käydyn kaupan 
kokonaisvolyymista. Kauppapaikkojen on perustettava kyseisten vapautusten 
käytön keskeyttämispäätöksensä tietoihin, jotka 
arvopaperimarkkinaviranomainen on julkaissut 4 kohdan mukaisesti, ja niiden 
on tehtävä tämä päätös kahden työpäivän kuluessa kyseisten tietojen 
julkaisemisesta ja tehtävä se kuuden kuukauden ajaksi.”

c) Poistetaan 2 ja 3 kohta.

d) Korvataan 4 kohta seuraavasti:
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”4. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee seitsemän työpäivän 
kuluessa kunkin kalenterikuukauden päättymisestä kaikki seuraavat tiedot:

a) kullakin rahoitusvälineellä unionissa käydyn kaupan kokonaisvolyymi 
edeltäviltä 12 kuukaudelta;

b) rahoitusvälineellä 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 4 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen vapautusten puitteissa ▌käydyn 
kaupan prosenttiosuus unionissa ja kussakin kauppapaikassa edeltäviltä 
12 kuukaudelta;

c) b alakohdassa tarkoitettujen prosenttiosuuksien laskemisessa käytettävät 
menetelmät.” 

e) Poistetaan 5 ja 6 kohta.

f) Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7. Jotta voidaan luotettavasti seurata 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 
4 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettujen vapautusten 
puitteissa käytävää kauppaa ja määrittää, onko 1 kohdassa tarkoitetut raja-arvot 
ylitetty, kauppapaikkojen ylläpitäjillä on oltava käytössään järjestelmät ja 
menettelyt, joiden avulla voidaan tunnistaa kaikki näiden vapautusten puitteissa 
kyseisessä kauppapaikassa toteutetut kaupat.”

f a) Lisätään kohta seuraavasti:

”9 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa komissiolle viimeistään 
... [kolmen vuoden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä] ja 
sen jälkeen kahden vuoden välein kertomuksen, jossa arvioidaan 1 kohdassa 
säädettyä volyymin ylärajan kynnysarvoa ja menetelmää, jolla se 
määritellään, ottaen huomioon rahoitusvakaus, kansainväliset parhaat 
käytännöt, unionin yritysten kilpailukyky, markkinavaikutuksen merkittävyys 
ja hinnanmuodostuksen tehokkuus.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 50 artiklan 
mukaisesti tämän asetuksen muuttamiseksi 1 kohdassa säädetyn volyymin 
ylärajan kynnysarvon säännöllisen uudelleentarkastelun perusteella. Tätä 
alakohtaa sovellettaessa komissio ottaa huomioon ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun arvopaperimarkkinaviranomaisen kertomuksen, 
kansainvälisen kehityksen ja unionin tai globaalilla tasolla sovitut 
standardit.”

4 a) Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1. Kauppapaikkaa ylläpitävien markkinoiden ylläpitäjien ja 
sijoituspalveluyritysten on julkistettava järjestelmissään vallitsevat osto- ja 
myyntihinnat sekä kyseisillä hinnoilla ilmenevä kaupankäyntihalukkuus 
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joukkovelkakirjoille, strukturoiduille rahoitustuotteille, päästöoikeuksille, 
johdannaisille, joilla käydään kauppaa kauppapaikassa, sekä 
toimeksiantokokonaisuuksille. Näiden markkinoiden ylläpitäjien ja 
sijoituspalveluyritysten on asetettava nämä tiedot jatkuvasti yleisön saataville 
tavanomaisena kaupankäyntiaikana. Tätä julkistamisvelvollisuutta ei sovelleta 
finanssialan ulkopuolisten vastapuolien johdannaisliiketoimiin, jotka vähentävät 
suoraan finanssialan ulkopuolisen vastapuolen tai kyseisen ryhmän liiketoimintaan 
tai rahoitustoimintaan liittyviä riskejä objektiivisesti mitattavissa olevalla tavalla.

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut avoimuusvaatimukset on mitoitettava vain 
keskeisen raja-arvotilauskirjan ja määräajoin toistuvaan huutokauppaan 
perustuvien järjestelmien osalta.”

b) Poistetaan 4 kohta.

5) Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a) Poistetaan 1 kohdan b alakohta ja e alakohdan iii alakohta.

a b) Korvataan 3 kohta seuraavasti: 

”3. Toimivaltaisten viranomaisten on seurattava säännöllisesti 1 kohdan 
mukaisesti myönnettyjen vapautusten käyttöä ja vaikutuksia ja ilmoitettava 
havainnoistaan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat omasta aloitteestaan tai muiden 
toimivaltaisten viranomaisten tai arvopaperimarkkinaviranomaisen 
pyynnöstä peruuttaa 1 kohdan nojalla myönnetyn vapautuksen, jos ne toteavat 
vapautusta käytettävän alkuperäisestä käyttötarkoituksestaan poikkeavalla 
tavalla tai jos ne katsovat, että vapautusta käytetään tässä artiklassa 
säädettyjen vaatimusten kiertämiseen.

Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja muille toimivaltaisille viranomaisille 
tällaisesta peruutuksesta viipymättä ja ennen sen voimaantuloa ja perusteltava 
päätöksensä.”

b) Poistetaan 5 kohdan d alakohta.

▌ 

6 a) Korvataan 11 artikla seuraavasti: 

”Lupa tietojen julkistamisen lykkäämiseen
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1. Toimivaltaisten viranomaisten on voitava antaa kauppapaikkaa ylläpitäville 
markkinoiden ylläpitäjille ja sijoituspalveluyrityksille lupa lykätä liiketoimia 
koskevien yksityiskohtaisten tietojen julkistamista liiketoimen koon tai tyypin 
perusteella lasketun ajanjakson ajan. Erittäin suurten liiketoimien volyymin 
julkistamista voidaan lykätä pidennetyn ajanjakson ajan, joka saa olla 
enintään neljä viikkoa. 

Kauppapaikkaa ylläpitävien markkinoiden ylläpitäjien ja 
sijoituspalveluyritysten on annettava ehdotetut kauppatietojen julkistamisen 
lykkäämistä koskevat järjestelyt selkeästi tiedoksi markkinaosapuolille ja 
sijoittajille. Arvopaperimarkkinaviranomainen seuraa kauppatietojen 
julkistamisen lykkäämistä koskevien järjestelyjen soveltamista ja antaa 
komissiolle vuosittain kertomuksen siitä, kuinka niitä sovelletaan 
käytännössä.

Tietojen julkistamisen lykkäämistä koskevat järjestelyt on organisoitava 
käyttäen seuraavia viittä liiketoimien luokkaa, jotka liittyvät sellaiseen 
joukkovelkakirjaan, strukturoituun rahoitustuotteeseen, päästöoikeuteen tai 
johdannaiseen, jolla käydään kauppaa kauppapaikassa:

a) luokka 1: keskikokoiset liiketoimet, jotka koskevat rahoitusvälinettä, jolle 
on likvidit markkinat;

b) luokka 2: keskikokoiset liiketoimet, jotka koskevat rahoitusvälinettä, jolle 
ei ole likvidejä markkinoita;

c) luokka 3: suuret liiketoimet, jotka koskevat rahoitusvälinettä, jolle on 
likvidit markkinat;

d) luokka 4: suuret liiketoimet, jotka koskevat rahoitusvälinettä, jolle ei ole 
likvidejä markkinoita;

e) luokka 5: erittäin suuret liiketoimet riippumatta rahoitusvälineen 
likviditeetistä.

2. Toimivaltainen viranomainen, joka vastaa yhden tai useamman sellaisen 
kauppapaikan valvonnasta, jossa käydään kauppaa jollakin 
joukkovelkakirjan, strukturoidun rahoitustuotteen, päästöoikeuden tai 
johdannaisen lajilla, voi tilapäisesti keskeyttää 10 artiklassa tarkoitettujen 
vaatimusten soveltamisen, jos kyseisen rahoitusvälinelajin likviditeetti laskee 
alle 9 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla menetelmällä määritetyn 
kynnysarvon. Tämä kynnysarvo määritetään kyseisen rahoitusvälineen 
markkinoille ominaisten objektiivisten kriteerien pohjalta. Tilapäisestä 



RR\1273973FI.docx 27/62 PE731.644v02-00

FI

keskeyttämisestä on ilmoitettava asiaankuuluvan toimivaltaisen viranomaisen 
verkkosivustolla.

Tilapäinen keskeyttäminen on ensivaiheessa voimassa enintään kolme 
kuukautta päivästä, jona keskeyttämisestä ilmoitetaan asiaankuuluvan 
toimivaltaisen viranomaisen verkkosivustolla. Tilapäistä keskeyttämistä 
voidaan jatkaa enintään kolme kuukautta kerrallaan, jos sille on edelleen 
olemassa perusteet. Jos tilapäistä keskeyttämistä ei jatketa kyseisen kolmen 
kuukauden jakson jälkeen, se päättyy ilman eri toimenpiteitä.

Ennen kuin 10 artiklassa säädettyjen vaatimusten soveltaminen keskeytetään 
tai tilapäistä keskeyttämistä jatketaan, asiaankuuluvan toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
aikomuksestaan ja perusteltava se. Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 
toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisimman nopeasti lausunnon siitä, 
onko keskeyttäminen tai tilapäisen keskeyttämisen jatkaminen sen mielestä 
perusteltua ensimmäinen ja toinen alakohta huomioon ottaen. 

2 a. Kun on kyse valtion velkainstrumenteista, tietystä valtion 
velkainstrumentista vastaavat toimivaltaiset viranomaiset voivat kyseistä 
valtion velkainstrumenttia unionissa koskevien liiketoimien osalta antaa

a) luvan jättää julkistamatta yksittäisen liiketoimen volyymi lykkäämisen 
jatkettuna soveltamiskautena, joka saa olla enintään kuusi kuukautta; tai

b) luvan lykätä useita liiketoimia koskevien yksityiskohtaisten tietojen 
julkistamista koosteena kuuden kuukauden ajan.

Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee verkkosivustollaan luettelon 
julkistamisen lykkäämisistä, jotka liittyvät valtion velkainstrumentteihin. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen seuraa tietojen julkistamisen lykkäämistä 
koskevien järjestelyjen soveltamista ja antaa komissiolle vuosittain 
kertomuksen siitä, kuinka niitä sovelletaan käytännössä.

Kun lykkäämisen soveltamiskausi päättyy, julkistamatta olevat liiketoimea 
koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja kaikki yksittäistä liiketoimea koskevat 
yksityiskohtaiset tiedot on julkistettava.

4. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi 
sääntelystandardeiksi siten, että mahdollistetaan tässä artiklassa ja 
27 g artiklassa säädetty tietojen julkistaminen seuraavien seikkojen 
määrittämiseksi: 

a) kunkin rahoitusvälinelajin osalta liiketoimea koskevat yksityiskohtaiset 
tiedot, jotka sijoituspalveluyritysten, kauppojen sisäiset toteuttajat mukaan 
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lukien, ja kauppapaikkaa ylläpitävien markkinoiden ylläpitäjien ja 
sijoituspalveluyritysten on julkistettava 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti, 
mukaan lukien 10 artiklan 1 kohdan ja 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
julkistettujen erityyppisten liiketoimien tunnisteet, jotka jaotellaan pääasiassa 
rahoitusvälineiden arvostamiseen liittyvien seikkojen ja muiden seikkojen 
perusteella määräytyviin tunnisteisiin;

b) määräaika, jonka katsotaan vastaavan vaatimusta julkistaa tiedot 
mahdollisimman reaaliaikaisesti myös tapauksissa, joissa kaupat toteutetaan 
muulloin kuin tavanomaisena kaupankäyntiaikana;

c) tämän artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen luokkien 
määrittämiseksi se, mikä katsotaan tämän artiklan 1 kohdan kolmannessa 
alakohdassa ja 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua rahoitusvälinettä 
koskevaksi keskikokoiseksi, suureksi ja erittäin suureksi likvidiksi tai 
epälikvidiksi liiketoimeksi;

d) hinta- ja volyymitietojen lykkäykset, joita sovelletaan kuhunkin tämän 
artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan a–e alakohdassa säädettyyn viiteen 
luokkaan seuraavia enimmäiskestoja soveltaen:

i) luokkaan 1 kuuluvat liiketoimet: hinta- ja volyymitietojen lykkäys 
enintään 15 minuuttia;

ii) luokkaan 2 kuuluvat liiketoimet: hinta- ja volyymitietojen lykkäys 
enintään kaupankäyntipäivän loppuun asti;

iii) luokkaan 3 kuuluvat liiketoimet: hintatiedon lykkäys enintään 
kaupankäyntipäivän loppuun asti ja volyymitiedon lykkäys enintään 
yhden viikon ajan kaupankäyntipäivästä;

iv) luokkaan 4 kuuluvat liiketoimet: hintatiedon lykkäys enintään 
kaupankäyntipäivän loppuun asti ja volyymitiedon lykkäys enintään 
kahden viikon ajan kaupankäyntipäivästä;

v) luokkaan 5 kuuluvat liiketoimet: hinta- ja volyymitietojen lykkäys 
enintään neljän viikon ajan kaupankäyntipäivästä.

Kunkin 1 kohdan kolmannen alakohdan a–e alakohdassa esitetyn luokan 
osalta arvopaperimarkkinaviranomainen mitoittaa säännöllisin väliajoin 
uudelleen sovellettavan lykkäyksen keston pyrkien tarvittaessa vähitellen 
lyhentämään sitä. Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee kuuden 
kuukauden kuluttua siitä, kun lykkäysten lyhennettyjä kestoaikoja on alettu 
soveltaa, määrällisen ja laadullisen arvioinnin lyhentämisen vaikutuksista. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen käyttää tähän tarkoitukseen 
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konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan julkistamia avoimuusvaatimusten 
mukaisia kaupan jälkeisiä tietoja, jos ne ovat saatavilla. Jos tulee ilmi 
rahoitusvälineisiin kohdistuvia haittavaikutuksia, 
arvopaperimarkkinaviranomainen nostaa lykkäyksen keston takaisin 
edelliselle tasolle.

4 b. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa 4 kohdassa tarkoitetut 
teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... [kuuden 
kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.”

7) Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”1. Kauppapaikkaa ylläpitävien markkinoiden ylläpitäjien ja 
sijoituspalveluyritysten, hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyjen, konsolidoitujen 
kauppatietojen tarjoajien ja kauppojen sisäisten toteuttajien on asetettava 3 ja 
4 artiklan, 6–11 artiklan sekä 14, 20, 21, 27 g ja 27 h artiklan mukaisesti 
julkistettavat tiedot saataville kohtuullisin kaupallisin ehdoin ja varmistettava 
näiden tietojen syrjimätön saatavuus. Kauppapaikkaa ylläpitävien markkinoiden 
ylläpitäjien ja sijoituspalveluyritysten, hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyjen ja 
kauppojen sisäisten toteuttajien on asetettava nämä tiedot saataville maksutta 
15 minuutin kuluttua julkistamisesta.

2. Tietojen toimittaminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin tarkoittaa, että 
markkinatietojen hinnan perusteena ovat kyseisten tietojen tuottamisesta ja 
levittämisestä aiheutuvat kustannukset, ja hintaan voi sisältyä kohtuullinen kate.

2 a. Kauppapaikkaa ylläpitävien markkinoiden ylläpitäjien ja 
sijoituspalveluyritysten, hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyjen, konsolidoitujen 
kauppatietojen tarjoajien ja kauppojen sisäisten toteuttajien on pyynnöstä 
toimitettava toimivaltaisille viranomaisille ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
tiedot markkinatietojen tosiasiallisista tuottamis- ja levittämiskustannuksista, 
mukaan lukien katteet.

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi 
sääntelystandardeiksi, joissa

a) määritetään, milloin on kyse kohtuullisista kaupallisista ehdoista, sekä niiden 
kohtuullisin kaupallisin ehdoin tarjottavien tietojen sisältö, muoto ja terminologia, 
jotka kauppapaikkojen, hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyjen, konsolidoitujen 
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kauppatietojen tarjoajien ja kauppojen sisäisten toteuttajien on asetettava julkisesti 
saataville;

b) määritetään, kuinka usein 2 a kohdan mukaiset tiedot on toimitettava 
toimivaltaisille viranomaisille ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle, mitkä 
yhteystiedot näille on toimitettava ja missä muodossa tiedot on toimitettava;

c) yksilöidään kaupankäyntitoiminnasta johtuvien markkinatietojen tuottamisen ja 
levittämisen kustannusperusteet ja määritetään, milloin on kyse kohtuullisesta 
katteesta, jota kauppapaikkaa ylläpitävien markkinoiden ylläpitäjien ja 
sijoituspalveluyritysten, hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyjen, konsolidoitujen 
kauppatietojen tarjoajien ja kauppojen sisäisten toteuttajien on sovellettava 
13 artiklan 2 kohdan noudattamiseksi.

Arvopaperimarkkinaviranomainen seuraa säännöllisesti markkinatietojen 
kustannusten kehitystä ja sääntöjen noudattamisen tasoa ja päivittää säännöllisesti 
teknisten sääntelystandardien luonnoksia arviointinsa tulosten perusteella.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien 
luonnokset komissiolle viimeistään [julkaisutoimisto lisää päivämäärän, joka on XX 
kuukautta voimaantulopäivän jälkeen].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.”

8) Muutetaan 14 artikla seuraavasti: 

a) Korvataan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2. Tätä artiklaa sekä 15, 16 ja 17 artiklaa sovelletaan kauppojen sisäisiin 
toteuttajiin, kun niiden liiketoimet ovat enintään sen kynnysarvon suuruisia, 
jonka arvopaperimarkkinaviranomainen määrittää 4 artiklan 6 kohdan 
e a alakohdan mukaisesti. Tätä artiklaa sekä 15, 16 ja 17 artiklaa ei sovelleta 
kauppojen sisäisiin toteuttajiin, kun niiden liiketoimet ovat tätä kynnysarvoa 
suurempia▌.

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen määrittää 7 kohdan mukaisesti 
vähimmäiskoon, jolla kauppojen sisäiset toteuttajat tekevät hintatarjouksen. 
Kunkin kauppapaikassa kaupankäynnin kohteena olevaa osaketta, 
talletustodistusta, pörssilistattua rahastoa, todistusta tai muuta samankaltaista 
rahoitusvälinettä koskevan hintatarjouksen on sisällettävä sitova osto- ja 
myyntihinta tai sitovat osto- ja myyntihinnat tietylle koolle tai ko’oille, joka voi 
tai jotka voivat olla enintään arvopaperimarkkinaviranomaisen 7 kohdan 
mukaisesti määrittämä kynnysarvo. Hinnan tai hintojen on heijastettava 
kyseisen osakkeen, talletustodistuksen, pörssilistatun rahaston, todistuksen tai 
muun samankaltaisen rahoitusvälineen markkinoilla vallitsevia olosuhteita.”

b) Lisätään 6 a kohta seuraavasti:
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”6 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa huomioon osakkeiden, 
talletustodistusten, pörssilistattujen rahastojen, todistusten ja muiden 
vastaavien rahoitusvälineiden tehokkaan hinnanmuodostuksen sekä 
sijoituspalveluyritysten asiakkaiden kannalta edullisten kauppojen 
tarjoamisen ja arvioi kynnysarvon asianmukaisuuden seuraavien seikkojen 
osalta:

a) 1 kohdassa tarkoitettujen sitovien hintatarjousten julkistamista koskevat 
järjestelyt;

b) koko, jota pienempiin 2 kohdassa tarkoitettuihin kauppojen sisäisiin 
toteuttajiin sovelletaan tätä artiklaa sekä 15, 16 ja 17 artiklaa; 

c) 3 kohdassa tarkoitetut hintatarjousten vähimmäiskoot;

d) sen määrittäminen, heijastavatko hinnat 3 kohdassa tarkoitettuja 
markkinoilla vallitsevia olosuhteita; ja

e) 4 kohdassa tarkoitettu tavanomainen markkinakoko.

Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun arvioinnin perusteella luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi 
a–e alakohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen muuttamiseksi tarvittaessa.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2024.

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä toisessa 
alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.”

b a) Korvataan 7 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Jotta varmistetaan osakkeiden, talletustodistusten, pörssilistattujen 
rahastojen, todistusten ja muiden samankaltaisten rahoitusvälineiden tehokas 
hinnanmuodostus ja annetaan sijoituspalveluyrityksille parhaat 
mahdollisuudet toteuttaa kaupat asiakkaan kannalta edullisimmalla tavalla, 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi 
sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään järjestelyt, jotka koskevat 
1 kohdassa tarkoitettujen sitovien hintatarjousten julkistamista, 3 kohdassa 
tarkoitetun hintatarjousten vähimmäiskoon määrittämistä sekä 4 kohdassa 
tarkoitetun tavanomaisen markkinakoon määrittämistä.”

8 a) Muutetaan 15 artikla seuraavasti:
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a) Lisätään 1 kohtaan alakohdat seuraavasti: 

”Kauppojen sisäisten toteuttajien on toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä 
toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle yksityiskohtainen kuvaus kauppojen 
sisäisen toteuttajan toiminnasta, mukaan lukien kaikki yhteydet säänneltyihin 
markkinoihin, monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään, organisoituun 
kaupankäyntijärjestelmään tai saman sijoituspalveluyrityksen omistamaan 
kauppojen sisäiseen toteuttajaan tai näiden osallistuminen toimintaan.

Toimivaltaisten viranomaisten on pyynnöstä asetettava nämä tiedot 
arvopaperimarkkinaviranomaisen saataville.

Kauppojen sisäisen toteuttajien on laadittava ja pantava täytäntöön avoimet ja 
syrjimättömät säännöt ja objektiiviset perusteet toimeksiantojen tehokasta 
toteuttamista varten. Niillä on oltava järjestelyt, joilla varmistetaan järjestelmän 
moitteeton tekninen toimivuus, mukaan lukien tehokkaat varajärjestelmät 
varsinaisen järjestelmän toimintahäiriöihin liittyvien riskien hallitsemiseksi.”

b) Korvataan 5 kohta seuraavasti: 

”5. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi 
täytäntöönpanostandardeiksi, joissa määritetään 1 kohdassa tarkoitetun kuvauksen 
ja ilmoituksen sisältö ja muoto.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa kyseiset teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... [kuuden 
kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan 
mukaisesti.”

8 b) Korvataan 16 artiklan a ja b alakohta seuraavasti:

”a) kauppojen sisäisen toteuttajan määritelmää vastaavat yritykset noudattavat 
15 artiklan 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä toimeksiannon toteuttamisesta;

b) kauppojen sisäisen toteuttajan määritelmää vastaavat yritykset noudattavat 
15 artiklan 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä paremmasta hinnasta.”

9) Korvataan 17 a artikla seuraavasti:

”17 a artikla
Hinnanmuutosvälit
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1. Kauppojen sisäisten toteuttajien hintatarjousten, tarjousten korottamisen ja 
toteutushinnan on noudatettava direktiivin 2014/65/EU 49 artiklan mukaisesti 
vahvistettuja hinnanmuutosvälejä.

2. Direktiivin 2014/65/EU 49 artiklan mukaisesti vahvistettujen hinnanmuutosvälien 
soveltaminen ei saa estää kauppojen sisäisiä toteuttajia täsmäyttämästä ▌vallitsevien 
osto- ja myyntihintojen keskipisteessä toimeksiantoja, jotka ovat kooltaan suurempia 
kuin arvopaperimarkkinaviranomaisen 4 artiklan 6 kohdan e a alakohdan 
mukaisesti määrittämä kynnysarvo.”

9 a) Korvataan 18 artikla seuraavasti:

”Kauppojen sisäisten toteuttajien velvollisuus julkistaa joukkovelkakirjoja, 
strukturoituja rahoitustuotteita, päästöoikeuksia ja johdannaisia koskevat sitovat 
hintatarjoukset

1. Sijoituspalveluyritysten on julkistettava sitovat hintatarjoukset 
joukkovelkakirjoista, strukturoiduista rahoitustuotteista, päästöoikeuksista, joilla 
käydään kauppaa kauppapaikassa, ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklassa 
säädetyn määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvista johdannaisista, joiden 
kauppojen sisäisiä toteuttajia ne ovat ja joille on likvidit markkinat, kun seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

a) kauppojen sisäisen toteuttajan asiakas pyytää niiltä hintatarjousta;

b) ne suostuvat antamaan hintatarjouksen.

2. Kauppojen sisäiset toteuttajat voivat milloin tahansa päivittää 
hintatarjouksensa.

3. Jäsenvaltioiden on velvoitettava kauppojen sisäisten toteuttajien määritelmää 
vastaavat yritykset ilmoittamaan tästä toimivaltaiselle viranomaiselleen ja 
täsmentämään samalla rahoitusvälineet, joiden osalta ne vastaavat kauppojen 
sisäisen toteuttajan määritelmää. Ilmoitus on toimitettava 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle yhden työpäivän kuluessa.

Arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa rekisterin kaikista unionissa olevista 
kauppojen sisäisistä toteuttajista ja sisällyttää siihen yksittäisen rahoitusvälineen 
tasolla tiedot kauppojen sisäisistä toteuttajista. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
päivittää tämän rekisterin viipymättä ja yhden työpäivän kuluessa siitä, kun 
toimivaltainen viranomainen on toimittanut sille ensimmäisen alakohdan mukaisen 
ilmoituksen.

4. Tätä artiklaa ei sovelleta kauppojen sisäisiin toteuttajiin, kun niiden 
liiketoimet ovat kooltaan suuria verrattuna tavanomaiseen markkinakokoon ja 
rahoitusvälineelle 9 artiklan 5 kohdan c alakohdan mukaisesti määritettynä.
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Toimeksiantokokonaisuuden osalta tässä artiklassa säädettyjä velvollisuuksia 
sovelletaan ainoastaan koko toimeksiantokokonaisuuteen eikä erikseen 
kokonaisuuden osiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

5. Hintatarjoukset, jotka julkistetaan 1 kohdan mukaisesti, on julkistettava siten, 
että ne ovat helposti ja kohtuullisin kaupallisin ehdoin muiden markkinaosapuolten 
saatavilla.

6. Tarjotun hinnan tai tarjottujen hintojen on oltava sellaiset, että voidaan 
varmistaa kauppojen sisäisen toteuttajan noudattavan soveltuvin osin direktiivin 
2014/65/EU 27 artiklan mukaisia velvoitteitaan, ja niiden on heijastettava vallitsevia 
markkinaolosuhteita suhteessa hintoihin, joilla samoja tai samankaltaisia 
rahoitusvälineitä koskevat liiketoimet toteutetaan kauppapaikassa.

Perustelluissa tapauksissa ne voivat kuitenkin toteuttaa toimeksiantoja paremmalla 
hinnalla edellyttäen, että hinta on julkisten hintatarjousten rajoissa ja heijastaa 
markkinaolosuhteita.”

9 b) Poistetaan 19 artiklan 2 kohta.

9 c) Muutetaan 20 artikla seuraavasti:

a) Lisätään kohta seuraavasti:

”2 a. Kukin yksittäinen liiketoimi on julkistettava kerran yhden hyväksytyn 
julkistamisjärjestelyn välityksellä.”

b) Poistetaan 3 kohdan c alakohta. 

9 d) Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat joko omaan tai asiakkaiden lukuun 
liiketoimia joukkovelkakirjoilla, strukturoiduilla rahoitustuotteilla ja 
päästöoikeuksilla, joilla käydään kauppaa kauppapaikassa, tai asetuksen 
(EU) N:o 648/2012 4 artiklassa säädetyn määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvilla 
johdannaisilla, on julkistettava kyseisten liiketoimien volyymi ja hinta sekä 
ajankohta, jona ne toteutettiin. Kyseiset tiedot on julkistettava hyväksytyn 
julkistamisjärjestelyn välityksellä.”

b) Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4. Toimivaltaisten viranomaisten on voitava antaa sijoituspalveluyrityksille lupa 
lykätä hinnan tai volyymin julkistamista 11 artiklassa säädetyin edellytyksin.”
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c) Korvataan 5 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”5. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi 
sääntelystandardeiksi siten, että mahdollistetaan tämän asetuksen 27 h artiklassa 
säädetty tietojen julkistaminen seuraavien seikkojen määrittämiseksi:”

d) Poistetaan 5 kohdan c alakohta.

9 e) Lisätään artikla seuraavasti:

”21 a artikla

Nimetty ilmoittava yhteisö

1. Jos vain yksi liiketoimen osapuoli on tämän artiklan 3 kohdan mukainen 
nimetty ilmoittava yhteisö, se on vastuussa liiketoimien julkistamisesta hyväksytyn 
julkistamisjärjestelyn välityksellä 20 artiklan 1 kohdan tai 21 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

2. Jos kumpikaan liiketoimen osapuolista ei ole tai kumpikin liiketoimen 
osapuoli on 3 kohdan mukainen nimetty ilmoittava yhteisö, vain kyseisen 
rahoitusvälineen myyvän yhteisön on julkistettava liiketoimi hyväksytyn 
julkistamisjärjestelyn välityksellä.

3. Sijoituspalveluyritykset saavat arvopaperimarkkinaviranomaiselle esitetystä 
pyynnöstä nimetyn ilmoittavan yhteisön aseman tiettyjen rahoitusvälineiden tai 
rahoitusvälinelajien osalta. Kaikki kauppojen sisäiset toteuttajat katsotaan nimetyiksi 
ilmoittaviksi yhteisöiksi niiden rahoitusvälineiden tai rahoitusvälinelajien osalta, 
joiden osalta ne ovat kauppojen sisäisiä toteuttajia.

4. Arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa rekisterin kaikista nimetyistä 
ilmoittavista yhteisöistä ja täsmentää siinä nimettyjen ilmoittavien yhteisöjen, 
mukaan lukien kauppojen sisäiset toteuttajat, henkilöllisyyden sekä ne 
rahoitusvälineet tai rahoitusvälinelajit, joiden osalta ne ovat nimettyjä ilmoittavia 
yhteisöjä.” 

9 f) Korvataan 22 artiklan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”Jotta voidaan suorittaa laskelmat, joilla määritetään rahoitusvälineisiin 
sovellettavat 3–11 artiklassa, 14–21 artiklassa ja 32 artiklassa tarkoitetut kauppaa 
edeltävät ja kaupan jälkeiset avoimuusvaatimukset sekä kaupankäyntivelvollisuudet 
ja joilla määritetään, onko sijoituspalveluyritys kauppojen sisäinen toteuttaja, ja jotta 
voidaan laatia komissiolle 4 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 2 kohdan, 7 artiklan 
1 kohdan ja 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti vuosittain annettavat kertomukset, 
arvopaperimarkkinaviranomainen ja toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia 
tietoja” 
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10) Lisätään 22 a, 22 b ja 22 c artikla seuraavasti:

”22 a artikla
Markkinatietojen toimittaminen konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajalle

1. Markkinatietojen toimittajien on kauppapaikassa kaupankäynnin kohteena olevien 
osakkeiden, pörssilistattujen rahastojen ja joukkovelkakirjojen osalta ja asetuksen 
(EU) N:o 648/2012 2 artiklan 7 kohdassa määriteltyjen, mainitun asetuksen 
4 artiklassa tarkoitetun määritysvelvollisuuden piirissä olevien OTC-johdannaisten 
osalta toimitettava konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajalle kaikki tämän 
toimiakseen tarvitsemat 22 b artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa teknisissä 
sääntelystandardeissa tarkoitetut markkinatiedot. Nämä markkinatiedot on 
toimitettava yhdenmukaistetussa muodossa, laadukasta siirtoprotokollaa käyttäen ja 
niin reaaliaikaisesti kuin teknisesti mahdollista.

1 a. Säänneltyjen markkinoiden ja pk-yritysten kasvumarkkinoiden, joilla osakkeiden 
keskimääräinen päivittäinen kaupankäyntivolyymi on alle prosentti unionin 
keskimääräisestä päivittäisestä kaupankäyntivolyymista ja jotka eivät kuulu 
sellaiseen markkinoiden ylläpitäjäryhmään, joka ylläpitää säänneltyjä markkinoita, 
joiden osuus unionin keskimääräisestä päivittäisestä kaupankäyntivolyymista on 
yhteensä yli 2 prosenttia, ei edellytetä toimittavan markkinatietojaan konsolidoitujen 
kauppatietojen tarjoajalle.

1 b. Säänneltyjen markkinoiden ja pk-yritysten kasvumarkkinoiden, joilla osakkeiden 
keskimääräinen päivittäinen kaupankäyntivolyymi on enemmän kuin prosentti 
unionin keskimääräisestä kaupankäyntivolyymista ja jotka eivät kuulu sellaiseen 
markkinoiden ylläpitäjäryhmään, joka ylläpitää säänneltyjä markkinoita, joiden 
osuus unionin keskimääräisestä päivittäisestä kaupankäyntivolyymista on yhteensä 
yli 2 prosenttia, ei edellytetä toimittavan markkinatietojaan konsolidoitujen 
kauppatietojen tarjoajalle, jos

i) säännellyn markkinan tai pk-yritysten kasvumarkkinan osuus sellaisten 
osakkeiden keskimääräisestä päivittäisestä kaupankäyntivolyymista, jotka otettiin 
ensimmäisen kerran kaupankäynnin kohteeksi kyseisellä säännellyllä markkinalla 
tai pk-yritysten kasvumarkkinalla, on yli 80 prosenttia; tai

ii) sellaisten osakkeiden keskimääräinen päivittäinen kaupankäyntivolyymi, 
jotka otettiin ensimmäisen kerran kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä 
markkinalla monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä ja kaupan sisäisten 
toteuttajien toimesta, on yhteensä enintään 20 prosenttia kyseisten osakkeiden 
keskimääräisestä päivittäisestä kaupankäyntivolyymista.

Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee verkkosivustollaan luettelon 
säännellyistä markkinoista, jotka on vapautettu kauppaa edeltävien 
markkinatietojensa toimittamisesta konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajalle, ja 
päivittää kyseistä luetteloa säännöllisesti.

1 c. Sen estämättä, mitä 1 a ja 1 b kohdassa säädetään, pienemmät säännellyt markkinat 
ja pk-yritysten kasvumarkkinat voivat päättää toimittaa markkinatietojaan 



RR\1273973FI.docx 37/62 PE731.644v02-00

FI

konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajalle 1 kohdan mukaisesti ilmoittamalla 
asiasta arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja konsolidoitujen kauppatietojen 
tarjoajalle. Niiden säänneltyjen markkinoiden, jotka päättävät soveltaa 
markkinatietojen toimittamista koskevaa 1 kohdan mukaista vaatimusta, on 
aloitettava markkinatietojen toimittaminen konsolidoitujen kauppatietojen 
tarjoajalle 30 työpäivän kuluessa arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
ilmoittamisesta.

2. Jokainen konsolidoitujen kauppatietojen tarjoaja saa vapaasti valita yhteyden ja 
protokollan, jota se toivoo käytettävän tietojen toimittamisessa, niistä yhteys- ja 
protokollatyypeistä, joita markkinatietojen toimittajat tarjoavat muille käyttäjille. 
Markkinatietojen toimittajat eivät saa saada yhteyksien tarjoamisesta muuta korvausta 
kuin osakkeisiin liittyvästä tulonjaosta saamansa tulot, kuten määritetään 
27 d a artiklassa säädettyyn valintaprosessiin sisältyvissä konsolidoitujen 
kauppatietojen tarjoajan nimittämisehdoissa.

3. Kun kyseessä ovat sellaiset 1 alakohdassa tarkoitettuja rahoitusvälineitä koskevat 
liiketoimet, joita sijoituspalveluyritykset toteuttavat kauppapaikkojen ulkopuolella, 
markkinatietojen toimittajien on toimitettava konsolidoitujen kauppatietojen 
tarjoajalle markkinatiedot näistä liiketoimista hyväksytyn julkistamisjärjestelyn 
välityksellä. Kun kyseessä ovat osakkeiden ja pörssilistattujen rahastojen parhaat 
osto- ja myyntitarjoukset, joita sijoituspalveluyritykset tekevät kauppapaikan 
ulkopuolella, markkinatietojen toimittajien on toimitettava konsolidoitujen 
kauppatietojen tarjoajalle markkinatiedot näistä osto- ja myyntitarjouksista joko 
suoraan tai hyväksytyn julkistamisjärjestelyn välityksellä.

4. Markkinatietojen toimittajat eivät saa saada toimittamistaan markkinatiedoista muuta 
korvausta kuin tulonjaosta saamansa tulot, kuten 27 h artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
säädetään.

5. Kunkin konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan on sovellettava 7, 11, ▌ 20 ja 21 
artiklassa säädettyjä lykkäyksiä konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajalle 
toimitettaviin markkinatietoihin, joita niiden on levitettävä 6, 10, 20 ja 21 artiklan 
mukaisesti.

5 a. Toimivaltaisten viranomaisten on seurattava markkinatietojen toimittajien 
konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajille toimittamien tietojen laatua. Jos tietojen 
laatu katsotaan riittämättömäksi, toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien direktiiviin 2014/65/EU 70 artiklassa ja 
tämän asetuksen VI a osaston 2 luvussa säädetyt seuraamukset.

22 b artikla
Markkinatietojen laatu

1. Komissio perustaa sidosryhmien edustajista koostuvan asiantuntijaryhmän 
viimeistään [kolmen kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä] 
antamaan neuvoja, jotka koskevat perusmarkkinatietojen laatua ja asiasisältöä liittyen 
konsolidoitujen kauppatietojen tuotokseen ja 22 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
siirtoprotokollan laatua. Arvopaperimarkkinaviranomainen työskentelee tiiviisti 
sidosryhmien edustajista koostuvan asiantuntijaryhmän kanssa, joka antaa neuvoja 
vuosittain asiaa koskevan kertomuksen välityksellä. Kertomus julkistetaan.
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Sidosryhmien edustajista koostuva asiantuntijaryhmä koostuu jäsenistä, joilla on 
riittävän laaja asiantuntemus, osaaminen, tietämys ja kokemus asianmukaisten 
neuvojen antamiseksi.

Sidosryhmien edustajista koostuvan asiantuntijaryhmän jäsenet valitaan avointa ja 
läpinäkyvää valintamenettelyä noudattaen. Valitessaan sidosryhmien edustajista 
koostuvan asiantuntijaryhmän jäseniä komissio varmistaa, että ne heijastavat 
markkinaosapuolten monimuotoisuutta unionissa.

Sidosryhmien edustajista koostuva asiantuntijaryhmä valitsee puheenjohtajan 
keskuudestaan. Puheenjohtaja valitaan kahden vuoden kaudeksi. Euroopan 
parlamentti voi kutsua sidosryhmien edustajista koostuvan asiantuntijaryhmän 
puheenjohtajan antamaan lausunnon Euroopan parlamentille ja vastaamaan 
pyydettäessä sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi 
sääntelystandardeiksi, joissa määritetään tarvittaessa perusmarkkinatietojen laatu ja 
asiasisältö, siirtoprotokollan laatu ja toimenpiteet, joilla puututaan kauppoja 
koskevien tietojen virheelliseen raportointiin, ja tietojen laatuun liittyvät 
valvontavaatimukset.
Kyseisissä teknisten sääntelystandardien luonnoksissa on määritettävä erityisesti 
kaikki seuraavat:

a) perusmarkkinatietoja koskevien kenttien ja sääntelyn edellyttämiä tietoja 
koskevien kenttien sisältö ja muoto alan vallitsevien standardien ja 
käytäntöjen mukaisesti;

b) tietokentät, jotka tarvitaan tietojen toimittamiseksi konsolidoitujen 
kauppatietojen tarjoajalle ja sen toimesta 2 artiklan 1 kohdan 36 b alakohdassa 
tarkoitettujen perusmarkkinatietojen ja 2 artiklan 1 kohdan 36 c alakohdassa 
tarkoitettujen sääntelyn edellyttämien tietojen lisäksi;

b a) se, mitä tarkoitetaan tietojen siirtämisellä ”niin reaaliaikaisesti kuin teknisesti 
mahdollista”.

Ensimmäisen alakohdan soveltamista varten arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa 
huomioon 1 kohdan mukaisesti perustetun sidosryhmien edustajista koostuvan 
asiantuntijaryhmän neuvot, kansainvälisen kehityksen sekä unionin tai globaalilla 
tasolla sovitut standardit. Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa, että 
teknisten sääntelystandardien luonnoksissa otetaan huomioon 3, 6, 10, 8, 10, 14, 18, 
20, 21 ja 27 g artiklassa säädetyt raportointivaatimukset.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien 
luonnokset komissiolle viimeistään ... [12 kuukautta tämän muutosasetuksen 
voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 
10–14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

22 c artikla
Liiketoimintakellojen synkronointi
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1. Kauppapaikkojen ja niiden jäsenten tai osapuolten, kauppojen sisäisten toteuttajien, 
hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyjen ja konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien on 
synkronoitava liiketoimintakellonsa kaikkien raportoitavien tapahtumien päivämäärän 
ja kellonajan tallentamiseksi.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii kansainvälisten vaatimusten mukaisesti 
luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritetään tarkkuustaso, johon 
kellot on synkronoitava.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien 
luonnokset komissiolle viimeistään [julkaisutoimisto lisää päivämäärän, joka on kuusi 
kuukautta voimaantulopäivän jälkeen].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.”

11) Korvataan 23 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Sijoituspalveluyrityksen on varmistettava, että kaupat, jotka se toteuttaa ETA-
alueen kansainvälisen arvopaperien tunnusnumeron (ISIN-tunnuksen) omaavilla 
säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otetuilla osakkeilla, toteutetaan 
tapauksen mukaan säännellyllä markkinalla, monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, kauppojen sisäisen toteuttajan välityksellä tai direktiivin 
2014/65/EU 25 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti vastaavaksi arvioidussa 
kolmannen maan kauppapaikassa, paitsi jos

a) kyseisillä osakkeilla käydään kauppaa kolmannen maan kauppapaikassa 
käyttäen muuta kuin ETA-maan valuuttaa; tai

b) kyseiset kaupat toteutetaan hyväksyttyjen vastapuolten kesken, ammattimaisten 
vastapuolten kesken tai hyväksyttyjen ja ammattimaisten vastapuolten kesken, 
eivätkä ne vaikuta hinnanmuodostusprosessiin.”

▌

11 a) Muutetaan 25 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 2 kohta seuraavasti: 

”2. Kauppapaikan ylläpitäjän on pidettävä toimivaltaisen viranomaisen saatavilla 
vähintään viiden vuoden ajan merkitykselliset tiedot kaikista rahoitusvälineisiin 
liittyvistä toimeksiannoista, jotka ilmoitetaan niiden järjestelmissä, sähköisessä ja 
koneluettavassa muodossa ja käyttäen ISO 20022 -standardin mukaista yhteistä 
mallia. Säilytettäviin tietoihin kuuluvat kaikki merkitykselliset tiedot, jotka 
muodostavat toimeksiannon ominaispiirteet, mukaan lukien tiedot, jotka liittävät 
toimeksiannon sen johdosta toteutettuun liiketoimeen tai toteutettuihin liiketoimiin, 
ja joita koskevat yksityiskohtaiset tiedot on ilmoitettava 26 artiklan 1 ja 3 kohdan 
mukaisesti. Arvopaperimarkkinaviranomainen helpottaa ja koordinoi tietojen 
asettamista toimivaltaisten viranomaisten saataville tämän kohdan mukaisesti.”

b) Korvataan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
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”Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi 
sääntelystandardeiksi, joissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä sellaisia 
merkityksellisiä tietoja toimeksiannoista on säilytettävä tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, joihin ei viitata 26 artiklassa, ja missä muodossa niiden on oltava.”

11 b) Korvataan 26 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Sijoituspalveluyritysten, jotka toteuttavat liiketoimia rahoitusvälineillä, on 
ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle täydelliset ja täsmälliset yksityiskohtaiset 
tiedot tällaisista liiketoimista mahdollisimman nopeasti ja viimeistään seuraavan 
työpäivän aikana.

Toimivaltaisten viranomaisten on otettava direktiivin 2014/65/EU 85 artiklan 
mukaisesti käyttöön tarvittavat järjestelyt varmistaakseen, että myös merkittävien 
markkinoiden osalta toimivaltainen viranomainen saa edellä mainitut tiedot.

Toimivaltaisten viranomaisten on ilman aiheetonta viivästystä asetettava 
arvopaperimarkkinaviranomaisen saataville tämän artiklan mukaisesti 
ilmoitettavat tiedot.

1 a. Komissio arvioi viimeistään ... [12 kuukauden kuluttua tämän 
muutosasetuksen voimaantulopäivästä] tiiviissä yhteistyössä 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa mahdollisuutta laajentaa tämän artiklan 
vaatimukset koskemaan direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
määriteltyjä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia ja direktiivin 2009/65/EY 
2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyjä rahastoyhtiöitä, jotka tarjoavat 
direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa määriteltyjä 
sijoituspalveluja ja -toimintaa ja toteuttavat liiketoimia rahoitusvälineillä. Komissio 
tekee erityisesti kustannus-hyötyanalyysin ja arvioinnin tällaisen laajentamisen 
soveltamisalasta.

Siirretään komissiolle valta antaa kyseisen arvioinnin perusteella ja 
pääomamarkkinaunionin tavoitteet huomioon ottaen delegoituja säädöksiä 
50 artiklan mukaisesti tämän asetuksen muuttamiseksi laajentamalla tämän 
artiklan vaatimusten soveltamisalaa ensimmäisessä alakohdassa säädetyllä 
tavalla.”

11 c) Korvataan 26 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Edellä 1 kohdassa säädettyä velvollisuutta sovelletaan

a) rahoitusvälineisiin, jotka otetaan kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään 
kauppaa kauppapaikassa tai joiden osalta on tehty kaupankäynnin kohteeksi 
ottamista koskeva pyyntö;
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b) rahoitusvälineisiin, joiden kohde-etuutena olevalla rahoitusvälineellä 
käydään kauppaa kauppapaikassa;

c) rahoitusvälineisiin, joiden kohde-etuutena on indeksi tai kori, joka koostuu 
rahoitusvälineistä, joilla käydään kauppaa kauppapaikassa; ja

c a) johdannaisiin, jotka kuuluvat asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklassa 
säädetyn määritysvelvollisuuden piiriin ja toteutetaan kauppapaikan ulkopuolella.”

11 d) Korvataan 26 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Ilmoituksissa on oltava erityisesti ostettujen tai myytyjen rahoitusvälineiden 
yksityiskohtaiset nimet ja numerot, määrä, toteutuspäivät ja -kellonajat ja hinnat 
sekä tiedot, joiden avulla voidaan yksilöidä osapuolet, joiden lukuun 
sijoituspalveluyritys on toteuttanut kyseisen liiketoimen, tiedot, joiden avulla 
voidaan yksilöidä sijoituspäätöksestä ja liiketoimen toteuttamisesta vastuussa olevat 
henkilöt ja tietokonealgoritmit sijoituspalveluyrityksessä, tiedot, joiden avulla 
voidaan yksilöidä yhteisö, johon raportointivelvoitteita sovelletaan, tiedot, joiden 
avulla voidaan yksilöidä vapautus, jonka puitteissa kauppa on tehty, ja tiedot, joiden 
avulla voidaan yksilöidä kyseiset sijoituspalveluyritykset. Ilmoituksiin 
kauppapaikassa tehdystä liiketoimesta on sisällyttävä liiketoimen yksilöintikoodi, 
jonka kauppapaikka luo ja jonka se jakaa sekä ostaville että myyville kauppapaikan 
jäsenille. Kauppapaikan ulkopuolella toteutettuja liiketoimia koskevissa 
ilmoituksissa on oltava tiedot, joiden avulla voidaan yksilöidä liiketoimien tyypit 
20 artiklan 3 kohdan a alakohdan ja 21 artiklan 5 kohdan a alakohdan mukaisesti 
hyväksyttävien toimenpiteiden mukaisesti. Hyödykejohdannaisista on ilmoitettava, 
vähentääkö liiketoimi riskejä objektiivisesti mitattavalla tavalla direktiivin 
2014/65/EU 57 artiklan mukaisesti.”

11 e) Korvataan 26 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5. Kauppapaikan ylläpitäjän on annettava yksityiskohtaiset tiedot sellaisen 
jäsenen, osapuolen tai käyttäjän sen järjestelmien välityksellä toteuttamista 
liiketoimista, joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan 1 ja 3 kohdan 
mukaisesti, rahoitusvälineillä, joilla käydään kauppaa sen kauppapaikassa.”

11 f) Korvataan 26 artiklan 6 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Ilmoittaessaan tiedot, joiden avulla asiakkaat voidaan yksilöidä 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti, sijoituspalveluyritysten on käytettävä ISO 17442 -standardin mukaista 
oikeushenkilöiden yksilöintikoodia, joka on otettu käyttöön niiden osapuolten 
tunnistamiseksi, jotka täyttävät koodia koskevat vaatimukset. Koodia on käytettävä 
vaatimukset täyttävien osapuolten yksilöimiseksi niiden oikeudellisesta asemasta ja 
rahoitustavasta riippumatta. Kun on kyse osapuolista, jotka eivät täytä koodia 
koskevia vaatimuksia, käytetään kansallista tunnistetta, joka on otettu käyttöön 
niiden osapuolten tunnistamiseksi, jotka eivät täytä oikeushenkilöiden 
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yksilöintikoodia koskevia vaatimuksia.” 

12) Muutetaan 26 artiklan 9 kohta seuraavasti:

▌ 

a) Muutetaan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

i) korvataan c alakohta seuraavasti:

”c) ostettujen tai myytyjen rahoitusvälineiden viittaustiedot, 
määrä, toteutuspäivät ja -kellonajat ja hinnat sekä tiedot ja 
yksityiskohdat, joiden avulla asiakas voidaan yksilöidä, tiedot, 
joiden avulla voidaan yksilöidä asiakkaat, joiden lukuun 
sijoituspalveluyritys on toteuttanut kyseisen liiketoimen, tiedot, 
joiden avulla voidaan yksilöidä sijoituspäätöksestä ja 
liiketoimen toteuttamisesta vastuussa olevat henkilöt ja 
tietokonealgoritmit sijoituspalveluyrityksessä, tiedot, joiden 
avulla voidaan yksilöidä vapautus, jonka puitteissa kauppa on 
tehty, tiedot, joiden avulla voidaan yksilöidä kyseiset 
sijoituspalveluyritykset, liiketoimen toteutustapa, tietokentät, 
jotka tarvitaan liiketoimista ilmoitettavien tietojen 
käsittelemiseksi ja analysoimiseksi 3 kohdan mukaisesti;”

ii) poistetaan d alakohta;

iii) korvataan e alakohta seuraavasti:

”e) indeksityypit, joista on annettava tiedot 2 kohdan mukaisesti;”

iv) lisätään alakohdat seuraavasti:

”i a) edellytykset liiketoimien yhdistämiselle toisiinsa ja keinot 
liiketoimen totuttamiseen johtavien yhdistettyjen 
toimeksiantojen yksilöimiseksi; ja

i b) päivämäärä, johon mennessä liiketoimista on annettava 
ilmoitus.”

b) Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa kyseiset teknisten sääntelystandardien 
luonnokset komissiolle viimeistään ... [kolmen vuoden kuluttua tämän 
muutosasetuksen voimaantulopäivästä].” 
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13) Lisätään 26 artiklaan 11 kohta seuraavasti:

”11. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa komissiolle viimeistään 
[julkaisutoimisto lisää päivämäärän, joka on kaksi vuotta julkaisupäivämäärän 
jälkeen] kertomuksen ▌liiketoimia koskevien tietojen yhdennetyn keräämisen 
kehittämisestä ja datavirtojen virtaviivaistamisesta tämän asetuksen 26 artiklan 
puitteissa, jotta voidaan

a) vähentää liiketoimia koskevien tietojen päällekkäisiä tai epäyhtenäisiä 
raportointivaatimuksia ja erityisesti päällekkäisiä tai epäyhtenäisiä vaatimuksia, 
joita on säädetty tässä asetuksessa, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) 2019/834*1 ja muussa rahoitusalaa koskevassa 
lainsäädännössä;

b) parantaa tietojen standardointia sekä tehostaa niiden tietojen jakamista ja 
käyttöä, jotka unionin tai kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat 
raportoineet minkä tahansa unionin raportointikehyksen puitteissa.

Kertomusta valmistellessaan arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 
tarvittaessa tiivistä yhteistyötä muiden Euroopan finanssivalvontajärjestelmän 
elinten ja Euroopan keskuspankin kanssa.

________________________________________________________
*1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/834, annettu 20 päivänä 
toukokuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 
määritysvelvollisuuden, määritysvelvollisuuden keskeyttämisen, 
raportointivaatimusten, sellaisten OTC-johdannaissopimusten 
riskienpienentämistekniikoiden, joille ei ole tehty keskusvastapuolimääritystä, 
kauppatietorekisterien rekisteröinnin ja valvonnan sekä kauppatietorekistereitä 
koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 141, 28.5.2019, s. 42).”

14) Muutetaan 27 artikla seuraavasti:

-a) Korvataan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

”Kun on kyse rahoitusvälineistä, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai 
joilla käydään kauppaa kauppapaikassa tai joilla toteutetaan liiketoimia 
kauppapaikassa, tai kun liikkeeseenlaskija on hyväksynyt kaupankäynnin 
kohteena olevalla rahoitusvälineellä tai kun kaupankäynnin kohteeksi 
ottamista on pyydetty, kauppapaikkojen on toimitettava 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle yksilöivät viitetiedot 26 artiklan mukaista 
liiketoimien ilmoittamista varten sekä 3, 6, 8, 8 a, 10, 11, 11 a, 14, 20 ja 
21 artiklan mukaiset avoimuusvaatimukset.

Johdannaisten osalta viitetietojen on perustuttava globaalilla tasolla sovittuun 
kansainväliseen standardiin, jota käytetään yksilöivien viitetietojen 
tunnistamiseen johdannaisten tunnisteiksi, ja niitä on kehitettävä edelleen.”

a) Muutetaan 3 kohta seuraavasti:
i) lisätään c alakohta seuraavasti:
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”c) päivämäärä, johon mennessä viitetiedot on ilmoitettava.”

ii) lisätään ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Teknisten sääntelystandardien luonnoksia laatiessaan 
arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa huomioon kansainvälisen kehityksen 
sekä unionin tai globaalilla tasolla sovitut standardit ja kyseisten teknisten 
sääntelystandardien luonnosten yhdenmukaisuuden asetuksessa (EU) 2019/834 
ja asetuksessa (EU) 2015/2365 säädettyjen raportointivaatimusten kanssa.”

14 a) Muutetaan 27 d artikla seuraavasti:

a) Korvataan otsikko seuraavasti:

”27 d artikla

Hyväksyttyjen ilmoitusjärjestelmien ja hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyjen 
toimiluvan myöntämisessä ja epäämisessä noudatettavat menettelyt”

b) Korvataan 1–3 kohta seuraavasti:

”1. Hyväksytyksi julkistamisjärjestelyksi tai hyväksytyksi ilmoitusjärjestelmäksi 
hakevan on toimitettava hakemus, jossa annetaan kaikki tiedot, joita 
arvopaperimarkkinaviranomainen tai soveltuvissa tapauksissa kansallinen 
toimivaltainen viranomainen tarvitsee todetakseen, että hyväksytty 
julkistamisjärjestely tai hyväksytty ilmoitusjärjestelmä on toimiluvan 
myöntämisajankohtana toteuttanut kaikki tarvittavat järjestelyt tämän osaston 
säännösten mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi, mukaan lukien 
toimintaohjelma, josta käyvät ilmi muun muassa suunnitellut palvelumuodot ja 
organisaatiorakenne.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen tai soveltuvissa tapauksissa kansallinen 
toimivaltainen viranomainen arvioi 20 työpäivän kuluessa toimilupahakemuksen 
vastaanottamisesta, onko hakemus täydellinen.

Jos hakemus ei ole täydellinen, arvopaperimarkkinaviranomainen, tai soveltuvissa 
tapauksissa kansallinen toimivaltainen viranomainen, asettaa määräajan, johon 
mennessä hyväksytyn julkistamisjärjestelyn tai hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän on 
toimitettava lisätietoja.

Kun arvopaperimarkkinaviranomainen, tai soveltuvissa tapauksissa kansallinen 
toimivaltainen viranomainen, on varmistunut siitä, että hakemus on täydellinen, se 
ilmoittaa asiasta hyväksytylle julkistamisjärjestelylle tai hyväksytylle 
ilmoitusjärjestelmälle.

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen tai soveltuvissa tapauksissa kansallinen 
toimivaltainen viranomainen arvioi kuuden kuukauden kuluessa täydellisen 
hakemuksen vastaanottamisesta, noudattaako hyväksytty julkistamisjärjestely tai 
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hyväksytty ilmoitusjärjestelmä tätä osastoa. Se antaa kaikilta osin perustellun 
päätöksen toimiluvan myöntämisestä tai epäämisestä sekä ilmoittaa asiasta 
toimilupaa hakeneelle hyväksytylle julkistamisjärjestelylle tai hyväksytylle 
ilmoitusjärjestelmälle viiden työpäivän kuluessa.” 

15) Lisätään 27 d a artikla seuraavasti:

”27 d a artikla
Prosessi yhden konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan valitsemiseksi kussakin 

omaisuuserien luokassa
1. Arvopaperimarkkinaviranomainen järjestää viimeistään [julkaisutoimisto lisää 

päivämäärän, joka on kolme kuukautta voimaantulopäivän jälkeen] 
valintamenettelyn, jolla nimitetään konsolidoitujen kauppatietojen tarjoaja 
viisivuotiskaudeksi. Arvopaperimarkkinaviranomainen järjestää erillisen 
valintamenettelyn ▌seuraavista omaisuuserien luokista seuraavassa järjestyksessä:

a) joukkovelkakirjat; 

b) osakkeet ja pörssilistatut rahastot; 

c) johdannaiset. 

Kukin valintamenettely aloitetaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
edellisen menettelyn aloittamisesta. 

2. Jokaisen 1 kohdassa mainitun omaisuuserien luokan osalta 
arvopaperimarkkinaviranomainen valitsee hakijan myöhempää hyväksyntää varten 
seuraavien kriteerien perusteella:

a) hakijoiden tekninen kyky toimittaa konsolidoituja kauppatietoja 
häiriönsietokykyisesti koko unionissa;

b) hakijoiden kyky noudattaa 27 h artiklassa säädettyjä toiminnan järjestämistä 
koskevia vaatimuksia;

b a) kyky vastaanottaa, konsolidoida ja jakaa osakkeita ja pörssilistattuja rahastoja 
koskevia kauppaa edeltäviä ja kaupan jälkeisiä markkinatietoja 
tarjouskirjojen ensimmäiseen viiteen tasoon saakka sekä joukkovelkakirjoja 
ja johdannaisia koskevia kaupan jälkeisiä tietoja;

c) hakijoiden hallintorakenteen asianmukaisuus;

d) sen nopeuden asianmukaisuus, jolla hakijat pystyvät jakamaan 
perusmarkkinatietoja;

e) tietojen laadun varmistamiseksi käytettävien hakijan menetelmien ja 
järjestelyjen asianmukaisuus;

f) niiden kokonaismenojen kohtuullinen taso, jotka hakijat käyttävät 
konsolidoitujen kauppatietojen luomiseen, ja konsolidoitujen kauppatietojen 
jatkuvan ylläpitämisen kustannukset;

g) niiden maksujen taso, joita hakija aikoo veloittaa erityyppisiltä 
perusmarkkinatietojen käyttäjiltä, niiden oikeasuhteisuus konsolidoitujen 
kauppatietojen tarjoajan tehtävästä aiheutuneisiin kustannuksiin nähden, sen 
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maksu- ja käyttöoikeusmallien yksinkertaisuus ja hakijan lopullinen kyky 
kattaa kustannukset ja saada kohtuullinen kate 13 artiklassa tarkoitettujen 
vaatimusten mukaisesti;

h) hakijoiden mahdollisuus käyttää nykyaikaista liityntäteknologiaa 
perusmarkkinatietojen ja yhteyksien tarjoamisessa;

i) niiden järjestelyjen asianmukaisuus, jotka ovat käytössä tietojen 
säilyttämiseksi 27 h a artiklan 3 kohtaa sovellettaessa;

j) kyky varmistaa säännönmukaisuus, häiriönsietokyky ja toiminnan jatkuvuus 
sekä prosessi, jonka hakijat aikovat ottaa käyttöön kyberriskien 
lieventämiseksi ja niihin puuttumiseksi;

k) prosessi, jonka hakijat aikovat ottaa käyttöön tietojen säilyttämisestä 
aiheutuvan energiankulutuksen vähentämiseksi.

3. Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan valinnassa osakkeita ja pörssilistattuja 
rahastoja varten arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa huomioon tämän artiklan 
2 kohdan kriteerien lisäksi tulojen jakojärjestelmän, jonka hakija aikoo ottaa 
käyttöön jokaista markkinatietojen toimittajaa varten, ja erityisesti kaavan, jota 
sovelletaan pienempiin säänneltyihin markkinoihin ja pk-yritysten 
kasvumarkkinoihin, jotka päättävät toimittaa markkinatietojaan konsolidoitujen 
kauppatietojen tarjoajalle 22 a artiklan 1 c kohdan mukaisesti.

4. Kuuden kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun valintamenettelyn 
käynnistämisestä arvopaperimarkkinaviranomainen antaa kaikilta osin perustellun 
päätöksen konsolidoitujen kauppatietojen ylläpitämiseen sopiviksi katsottujen 
yhteisöjen valinnasta ja kehottaa niitä jättämään lupahakemuksen.

▌

▌

▌

15 a) Lisätään artikla seuraavasti:

”27 d b artikla
Prosessi toimiluvan myöntämiseksi konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajille

1. Edellä 27 d a artiklassa tarkoitetussa hakemuksessa on annettava kaikki tarvittavat 
tiedot, jotta arvopaperimarkkinaviranomainen voi vahvistaa, että hakija on 
toimiluvan myöntämisajankohtana toteuttanut kaikki tarvittavat järjestelyt 
27 d a artiklan 2 kohdassa säädettyjen kriteerien täyttämiseksi ja 27 h artiklassa 
säädettyjen toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten noudattamiseksi.

Arvopaperimarkkinaviranomainen arvioi 20 työpäivän kuluessa 
toimilupahakemuksen vastaanottamisesta, onko hakemus täydellinen.

Jos hakemus ei ole täydellinen, arvopaperimarkkinaviranomainen asettaa 
määräajan, johon mennessä hakijan on toimitettava lisätietoja.

Kun arvopaperimarkkinaviranomainen on varmistunut siitä, että hakemus on 
täydellinen, se ilmoittaa asiasta konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajalle. 
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Arvopaperimarkkinaviranomainen arvioi kolmen kuukauden kuluessa täydellisen 
hakemuksen vastaanottamisesta, noudattaako hakija tätä osastoa. Se antaa kaikilta 
osin perustellun päätöksen toimiluvan myöntämisestä tai epäämisestä sekä ilmoittaa 
asiasta toimiluvan hakijalle viiden työpäivän kuluessa tällaisen perustellun päätöksen 
antamisesta. Tässä perustellussa päätöksessä on määritettävä ehdot, joiden 
mukaisesti konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan on toimittava, ja erityisesti 
hakijan ilmoittama 27 d a artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitettujen maksujen 
taso ja osakkeiden osalta 27 h artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tulonjaon 
taso.

2. Kun konsolidoitujen kauppatietojen tarjoaja on saanut 
arvopaperimarkkinaviranomaiselta toimiluvan, sille myönnetään kolmen kuukauden 
siirtymäkausi, jotta varmistetaan asiaankuuluvien teknisten sääntelystandardien 
mukaiset operatiiviset ja tekniset järjestelyt ennen kuin konsolidoitujen 
kauppatietojen ylläpitäminen alkaa. Siirtymäkauden aikana konsolidoitujen 
kauppatietojen tarjoajan on annettava tietojen toimittajille mahdollisuus muodostaa 
yhteys ja testata yhteyttä konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajaan tietojen 
toimittamista varten.

3. Valittujen konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien on jatkuvasti noudatettava 
27 h artiklassa säädettyjä toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia sekä ehtoja, 
jotka on määritetty tämän artiklan 1 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitetussa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksessä, jolla konsolidoitujen kauppatietojen 
tarjoajalle myönnettiin toimilupa. Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan, joka ei 
enää pysty noudattamaan näitä vaatimuksia ja ehtoja, mukaan lukien 
järjestelmähäiriöitä ja järjestelmään tunkeutumisia koskevat vaatimukset ja ehdot, on 
ilmoitettava tästä arvopaperimarkkinaviranomaiselle ilman aiheetonta viivästystä.

4. Jäljempänä 27 e artiklassa tarkoitettu toimiluvan peruuttaminen tulee voimaan 
vasta, kun uusi konsolidoitujen kauppatietojen tarjoaja on valittu ja saanut 
toimiluvan 27 d a ja 27 d b artiklan mukaisesti.

5. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi 
sääntelystandardeiksi, joissa määritellään

a) sille 1 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot, mukaan lukien toimintaohjelma;

b) 27 f artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin ilmoituksiin sisällytettävät tiedot.

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 
10–14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

6. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi 
täytäntöönpanostandardeiksi vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen 
määrittämiseksi tämän artiklan 1 kohdassa ja 27 f artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
ilmoittamista ja tietojen toimittamista varten.
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Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset 
täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”

15 b) Lisätään 27 e artiklaan kohta seuraavasti:

”2 a. Raportointipalvelujen tarjoajan, jonka rekisteröinti on peruutettu, on 
varmistettava asianmukainen korvattavuus, mukaan lukien tietojen siirto muille 
raportointipalvelujen tarjoajille, asianmukainen ilmoitus asiakkailleen ja 
raportoinnin suuntaaminen uudelleen toiselle raportointipalvelujen tarjoajalle 
ennen peruutusta.”

15 c) Muutetaan 27 f artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Jos markkinoiden ylläpitäjä hakee 27 c artiklan mukaisesti toimilupaa hyväksytyn 
julkistamisjärjestelyn tai hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän ylläpitämiseen ja jos se 
täyttää kriteerit arvopaperimarkkinaviranomaisen valvonnasta poikkeamiselle ja 
hyväksytyn julkistamisjärjestelyn ja hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän ylimmän 
hallintoelimen jäsenet ovat samat kuin säännellyn markkinan ylimmän 
hallintoelimen jäsenet, kyseisten henkilöiden katsotaan täyttävän ensimmäisessä 
alakohdassa säädetyt vaatimukset.”

b) Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4. ”Toimivaltaisen viranomaisen tai soveltuvissa tapauksissa kansallisen 
toimivaltaisen viranomaisen on evättävä tai peruutettava toimilupa, jos se ei katso, 
että raportointipalvelujen tarjoajan tulevaa liiketoimintaa tosiasiallisesti johtava 
henkilö tai henkilöt ovat riittävän hyvämaineisia, tai jos on osoitettavissa 
objektiivisia syitä, joiden perusteella voidaan katsoa, että raportointipalvelujen 
tarjoajan ylimpään hallintoelimeen tehtäväksi ehdotetut muutokset vaarantavat 
raportointipalvelujen tarjoajan järkevän ja vakaan hoidon sekä sen asiakkaiden 
etujen ja markkinoiden eheyden asianmukaisen huomioonottamisen.”

c) Lisätään kohdat seuraavasti:

”4 a. Hyväksytyn julkistamisjärjestelyn vaatimusten, jotka koskevat 20 artiklan 
1 kohdassa ja 21 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen avoimuusvaatimusten piiriin 
kuuluvien yritysten mahdollisuutta käyttää sen palveluja, on oltava objektiiviset, 
syrjimättömät ja julkiset.

Hyväksytyn julkistamisjärjestelyn on julkistettava tämän asetuksen mukaisesti 
tarjottavaan tietojen raportointipalveluihin liittyvät hinnat ja maksut. Sen on 
julkistettava erikseen jokaisen suoritettavan palvelun hinnat ja maksut, mukaan 
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lukien alennukset ja hyvitykset sekä perusteet näiden vähennysten saamiseksi. Sen 
on annettava ilmoittavien yhteisöjen päästä käyttämään erityispalveluja erikseen.

4 b. Hyväksyttyjen julkistamisjärjestelyjen on kerättävä tiedot liiketoiminnastaan 
ja säilytettävä ne vähintään viiden vuoden ajan. Kahta ensimmäistä vuotta koskevat 
tiedot on säilytettävä siten, että ne ovat helposti saatavilla, ja hyväksytyn 
julkistamisjärjestelyn on pyynnöstä toimitettava ne 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle viipymättä.”

16) Korvataan 27 h artikla seuraavasti:

”27 h artikla
Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien toiminnan järjestämistä koskevat 

vaatimukset
1. Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan on 27 d a artiklassa tarkoitettujen toimiluvan 

ehtojen mukaisesti

a) kerättävä kaikki tietojen toimittajilta saadut markkinatiedot, jotka liittyvät siihen 
omaisuuserien luokkaan, jota varten sille on myönnetty toimilupa;

b) kerättävä kuukausittaiset tilausmaksut käyttäjiltä tarjoten vapaan pääsyn 
vähittäissijoittajille, tutkijoille ja kansalaisyhteiskunnan järjestöille, jotka 
käyttävät tietoja tutkimustarkoituksiin, sekä viranomaisille sääntely- ja 
valvontavaltuuksien käyttöä varten;

c) osakkeita ja pörssilistattuja rahastoja koskevien markkinatietojen osalta jakaa 
osa tuloistaan pakolliseen tietojen toimittamiseen liittyvien kustannusten 
kattamiseksi ja soveltuvin osin sen varmistamiseksi, että säännellyt markkinat 
ja pk-yritysten kasvumarkkinat, erityisesti pienemmät säännellyt markkinat, 
saavat kohtuullisen osan konsolidoitujen kauppatietojen tuottamista tuloista 
27 d a artiklan 3 kohdan mukaisesti.

d) asetettava ne konsolidoidut perusmarkkinatiedot, joiden tarjoajaksi se on valittu 
27 d a artiklan mukaisesti, käyttäjien saataville 22 b artiklassa asetettujen 
tietojen laatua koskevien vaatimusten mukaisesti jatkuvana sähköisenä 
datavirtana syrjimättömin ehdoin niin reaaliaikaisesti kuin teknisesti 
mahdollista;

▌ 

f) varmistettava, että konsolidoidut perusmarkkinatiedot ovat helposti saatavilla, 
luettavissa koneellisesti ja kaikkien käyttäjien, myös vähittäissijoittajien, 
hyödynnettävissä.

f a) varmistettava, että perusmarkkinatietojen käyttö rajoittuu tiukasti tällaisten 
tietojen keräämiseen, konsolidointiin ja edelleenjakeluun; kaikkiin muihin 
lisäarvopalveluihin on sovellettava kunkin markkinatietojen toimittajan 
määrittämiä ylimääräisiä käyttöoikeuden myöntämisehtoja;

f b) oltava käytössä järjestelmät, joiden avulla voidaan tehokkaasti tarkistaa 
kaupankäynti-ilmoitusten täydellisyys, osoittaa puutteet ja ilmeiset virheet 
sekä pyytää uudelleenlähettämistä virheellisten ilmoitusten tapauksessa.
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Edellä olevan c alakohdan soveltamista varten kullekin markkinatietojen 
toimittajalle jaettavissa tuloissa on otettava huomioon kyseisen markkinatietojen 
toimittajan konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajalle 22 a artiklan mukaisesti 
toimittamien tietojen vaikutus hinnanmuodostusprosessiin.

Pienempien säänneltyjen markkinoiden ja pk-yritysten kasvumarkkinoiden, jotka 
ovat riippumattomia eivätkä kuulu mihinkään suurempaan pörssiryhmään, on 
saatava merkittävämpi korvaus, joka kannustaa niitä toimittamaan tietoja 
konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajalle.

Kauppaa edeltävien ja kaupan jälkeisten konsolidoitujen tietovirtojen tuottamat 
tulot on jaettava yksinomaan tietyn tietovirran toimittajille.

1 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset 
määrittääkseen markkinatietojen tarjoajille maksettaviin korvauksiin tarkoitetun 
tulojen jakojärjestelmän ominaisuudet, kuten enimmäismäärä sellaista 
konsolidoitujen kauppatietojen käyttäjää kohti, joka osallistuu konsolidoitujen 
kauppatietojen tarjoajan käyttöön ottamaan tulojen jakojärjestelmään, sekä tulojen 
jakoa koskevat järjestelyt. Määrittäessään tulojen jakoa 
arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa erityisesti huomioon seuraavat näkökohdat 
seuraavassa tärkeysjärjestyksessä:

i) toimittajakohtainen kiinteä palkkio, jossa otetaan huomioon tietojen 
toimittamiseen liittyvät kiinteät kustannukset;

ii) tulonjako pienemmille pörsseille, jotka toimittavat tietoja konsolidoituihin 
kauppatietoihin;

iii) tulonjako sellaisen jakoperusteeseen perusteella, joka perustuu siihen, missä 
määrin kunkin tietojen toimittajan tiedot vaikuttavat hinnanmuodostukseen, ottaen 
huomioon kauppojen ja hintatarjousten arvo ja lukumäärä, perustana olevan 
kaupankäyntimekanismin läpinäkyvyys ja se, missä määrin tietojen toimittajan 
kauppaa edeltäviä ja kaupan jälkeisiä tietoja jaetaan konsolidoitujen kauppatietojen 
tarjoajan toimesta.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien 
luonnokset komissiolle viimeistään... [kuuden kuukauden kuluttua tämän 
muutosasetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 
10–14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2. Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien on määritettävä ja julkaistava 
verkkosivuillaan neljännesvuosittain palvelutasovaatimukset, jotka kattavat kaikki 
seuraavat:

a) luettelo markkinatietojen toimittajista, joilta markkinatietoja saadaan;
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a a) toimittajakohtainen arvio saatujen tietojen laadusta;
a b) tietojen laatuun liittyvien poikkeamien määrä ja niihin puuttumiseksi 

toteutetut toimenpiteet;
b) käyttäjille tarjottavien konsolidoitujen markkinatietojen toimitustavat ja -

nopeus;

c) toimenpiteet, joilla varmistetaan toiminnan jatkuvuus konsolidoitujen 
markkinatietojen toimittamisessa.

3. Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajilla on oltava käytössä vakaat turvajärjestelmät, 
joiden avulla voidaan varmistaa siirtovälineiden suojaus markkinatietojen siirrossa 
markkinatietojen toimittajien ja konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan välillä ja 
konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan ja käyttäjien välillä sekä minimoida tiedon 
turmeltumisen ja luvattoman käytön riski. Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajilla 
on oltava riittävät resurssit ja varajärjestelyt palvelujensa tarjoamiseksi ja 
ylläpitämiseksi jatkuvasti.

3 a. Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien on julkaistava luettelo ETA-alueen 
kansainvälisistä arvopaperien tunnusnumeroista (ISIN-tunnuksista) kaikkien 
niiden rahoitusvälineiden osalta, jotka kuuluvat kunkin konsolidoitujen 
kauppatietojen tarjoajan toimeksiannon piiriin tämän asetuksen mukaisesti.
Kunkin konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan on tarjottava vapaa pääsy tähän 
luetteloon ja varmistettava, että sitä tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti, jotta 
saadaan kattava kuva kaikista konsolidoitujen kauppatietojen piiriin kuuluvista 
rahoitusvälineistä.

4. Kun osakkeille valittu konsolidoitujen kauppatietojen tarjoaja on toiminut 
täysimääräisesti 18 kuukauden ajan, arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa 
komissiolle näyttöön perustuvan perustellun lausunnon siitä, miten toimiva ja 
kohtuullinen on 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetyn mukaisesti määritetty 
markkinatietojen toimittajien osuus konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajan 
tuottamista tuloista. Komissio voi pyytää arvopaperimarkkinaviranomaiselta muita 
lausuntoja, kun se on tarpeen tai asianmukaista. Siirretään komissiolle valta antaa 
tarvittaessa 50 artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jolla tarkistetaan tulonjaon 
jakoperusteita.”

17) Lisätään 27 h a artikla seuraavasti:

”27 h a artikla
Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien raportointivelvollisuudet

1. Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien on kunkin vuosineljänneksen lopussa 
julkaistava maksutta käytettävissä olevilla verkkosivuillaan tietojen laatuun ja 
tietojärjestelmiin liittyvät suorituskykytilastot ja häiriötilanneraportit.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, 
joissa määritetään raportointivelvollisuuden sisältö, ajoitus, muoto ja terminologia.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien 
luonnokset komissiolle viimeistään [julkaisutoimisto lisää päivämäärän, joka on 
yhdeksän kuukautta voimaantulopäivän jälkeen].
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Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.”

3. Konsolidoitujen kauppatietojen tarjoajien on kerättävä tiedot liiketoiminnastaan ja 
säilytettävä ne vähintään viiden vuoden ajan. Kahta ensimmäistä vuotta koskevat 
tiedot on säilytettävä siten, että ne ovat helposti saatavilla, ja konsolidoitujen 
kauppatietojen tarjoajan on pyynnöstä toimitettava ne 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle viipymättä.”

17 a) Lisätään 27 i artiklaan kohdat seuraavasti:

”4 a. Hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän vaatimusten, jotka koskevat 26 artiklassa 
vahvistetun ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien yritysten mahdollisuutta 
käyttää sen palveluja, on oltava objektiiviset, syrjimättömät ja julkiset.

Hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän on julkistettava tämän asetuksen mukaisesti 
tarjottaviin tietojen raportointipalveluihin liittyvät hinnat ja maksut. Sen on 
julkistettava erikseen jokaisen suoritettavan palvelun hinnat ja maksut, mukaan 
lukien alennukset ja hyvitykset sekä perusteet näiden vähennysten saamiseksi. Sen 
on annettava ilmoittavien yhteisöjen päästä käyttämään erityispalveluja erikseen. 
Hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän veloittamien hintojen ja maksujen on oltava 
sidoksissa kustannuksiin.

4 b. Hyväksyttyjen ilmoitusjärjestelmien on kerättävä tiedot liiketoiminnastaan ja 
säilytettävä ne vähintään viiden vuoden ajan. Kahta ensimmäistä vuotta koskevat 
tiedot on säilytettävä siten, että ne ovat helposti saatavilla, ja hyväksytyn 
ilmoitusjärjestelmän on pyynnöstä toimitettava ne 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle viipymättä.” 

18) Korvataan 28 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan johdantokappale seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

▌Liiketoimet OTC-johdannaisilla, jotka kuuluvat johdannaislajiin, jonka on 
ilmoitettu kuuluvan tämän asetuksen 32 artiklassa säädetyn 
kaupankäyntivelvollisuusmenettelyn piiriin ja joka mainitaan tämän asetuksen 
34 artiklassa tarkoitetussa rekisterissä, toteutetaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 
4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen vastapuolten välillä yksinomaan”

b) Lisätään 2 a kohta seuraavasti:

”2 a. Johdannaisliiketoimiin, jotka on vapautettu asetuksen (EU) N:o 648/2012 
4 artiklan mukaisesta määritysvelvollisuudesta tai jotka eivät muutoin kuulu sen 
soveltamisalaan, ei sovelleta kaupankäyntivelvollisuutta.”

19) Lisätään 32 artiklaan 7, 7 a, 8 ja 9 kohta seuraavasti:

”7. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen pitää asetuksen (EU) N:o 648/2012 
6 a artiklassa tarkoitettua määritysvelvollisuuden keskeyttämistä tämän artiklan 



RR\1273973FI.docx 53/62 PE731.644v02-00

FI

5 kohdassa tarkoitettuna kaupankäyntivelvollisuuden voimaantuloa koskevien 
perusteiden huomattavana muutoksena, se voi pyytää komissiota keskeyttämään 
tämän asetuksen 28 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyn kaupankäyntivelvollisuuden 
samojen OTC-johdannaislajien osalta, joita määritysvelvollisuuden 
keskeyttämispyyntö koskee.

7 a. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen katsoo, että tietyt tapahtumat tai 
kehityskulut voisivat vaikuttaa kielteisesti unionissa saatavilla olevaan likviditeettiin 
tiettyjen tai kaikkien johdannaisten osalta, joiden on ilmoitettu kuuluvan 
kaupankäyntivelvollisuuden piiriin, arvopaperimarkkinaviranomainen voi pyytää 
komissiota keskeyttämään tilapäisesti 28 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyn 
kaupankäyntivelvollisuuden soveltamisen kyseisten rahoitusvälineiden osalta.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu tilapäinen keskeyttäminen on ensivaiheessa 
voimassa enintään kolme kuukautta 9 kohdassa tarkoitetun 
täytäntöönpanosäädöksen julkaisemispäivästä. Tilapäistä keskeyttämistä voidaan 
jatkaa enintään kolme kuukautta kerrallaan, jos sille on edelleen olemassa 
perusteet.

8. Edellä 7 ja 7 a kohdassa tarkoitettua pyyntöä ei saa julkaista.

9. Viipymättä 7 ja 7 a kohdassa tarkoitetun pyynnön vastaanottamisen jälkeen 
komissio toteuttaa arvopaperimarkkinaviranomaisen esittämien perusteiden ja näytön 
perusteella jommankumman seuraavista toimista:

a) keskeyttää täytäntöönpanosäädöksellä niiden OTC-johdannaislajien 
kaupankäyntivelvollisuuden, joita määritysvelvollisuuden keskeyttämispyyntö 
koskee;

b) hylkää keskeyttämispyynnön.

Edellä olevan b alakohdan soveltamista varten komission on ilmoitettava 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle keskeyttämispyynnön hylkäämisen syyt. Komissio 
ilmoittaa hylkäämisestä välittömästi Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja välittää 
niille arvopaperimarkkinaviranomaisen esittämät perusteet. Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitettuja hylkäämistä ja sen syitä koskevia tietoja ei saa julkaista.”

20) Lisätään 32 a artikla seuraavasti:

”32 a artikla
Kaupankäyntivelvollisuuden erillinen keskeyttäminen

1. Komissio voi jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksen keskeyttääkseen johdannaisia koskevan 
kaupankäyntivelvollisuuden tiettyjen sijoituspalveluyritysten osalta 51 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti ja arvopaperimarkkinaviranomaista kuultuaan. 
Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava, miksi se katsoo, että keskeyttämisen 
edellytykset täyttyvät. Toimivaltaisen viranomaisen on etenkin osoitettava, että 
sijoituspalveluyritys omalla lainkäyttöalueellaan

a) saa säännöllisesti pyyntöjä antaa hintatarjous sellaisista johdannaisista, jotka 
ovat johdannaisia koskevan kaupankäyntivelvollisuuden piirissä,
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b) ETA-alueen ulkopuoliselta vastapuolelta, joka ei ole aktiivinen jäsen EU:n 
kauppapaikassa, jossa käydään kauppaa kyseisellä kaupankäyntivelvollisuuden 
piirissä olevalla johdannaisella, ja

c) toimii säännöllisesti markkinatakaajana kyseiselle johdannaisia koskevan 
kaupankäyntivelvollisuuden piirissä olevalle johdannaiselle.

1 a. Komissio voi jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksen keskeyttääkseen johdannaisia koskevan 
kaupankäyntivelvollisuuden tiettyjen finanssialan vastapuolten osalta 51 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti ja arvopaperimarkkinaviranomaista kuultuaan. 
Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava, miksi se katsoo, että keskeyttämisen 
edellytykset täyttyvät. Toimivaltaisen viranomaisen on etenkin osoitettava, että 
finanssialan vastapuoli omalla lainkäyttöalueellaan

a) käy säännöllisesti kauppaa johdannaisilla, joihin sovelletaan johdannaisia 
koskevaa kaupankäyntivelvollisuutta tietyllä markkinasegmentillä;

b) käy säännöllisesti kauppaa johdannaisilla ETA-alueen ulkopuolisen 
markkinatakaajan kanssa, joka ei ole aktiivinen jäsen EU:n kauppapaikassa, jossa 
käydään kauppaa kyseisellä kaupankäyntivelvollisuuden piirissä olevalla 
johdannaisella;

c) määrittää kyseiset johdannaiset keskusvastapuolessa, jolle on myönnetty 
toimilupa asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
51 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. ▌Arvioidessaan, keskeyttäkö se kaupankäyntivelvollisuuden 1 ja 1 a kohdan 
mukaisesti, komissio harkitsee, keskeytetäänkö se vain tietyillä markkinoilla, ja ottaa 
huomioon, olisiko kaupankäyntivelvollisuuden keskeyttämisellä vääristävä vaikutus 
asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
määritysvelvollisuuteen.

Komissio ottaa myös yhteyttä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisiin viranomaisiin 
arvioidakseen, ovatko sijoituspalveluyritykset muissa jäsenvaltioissa kuin siinä, joka 
esittää 1 kohdan mukaisen pyynnön, samanlaisessa tilanteessa kuin pyynnön 
esittäneessä jäsenvaltiossa. Niiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, jotka 
eivät ole esittäneet 1 ja 1 a kohdan mukaista pyyntöä, voivat 1 kohdassa mainitun 
täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisen jälkeen pyytää, että 
täytäntöönpanosäädökseen lisätään sijoituspalveluyritykset, jotka ovat 
samanlaisessa tilanteessa kuin sijoituspalveluyritykset pyynnön esittäneessä 
jäsenvaltiossa. Pyynnön esittävän jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava ja osoitettava, miksi se katsoo, että keskeyttämisen edellytykset myös 
täyttyvät.

2 a. Edellä 1 ja 1 a kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
51 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
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3. Edellä 1 ja 1 a kohdassa tarkoitettuun täytäntöönpanosäädökseen on liitettävä 
keskeyttämistä pyytävän toimivaltaisen viranomaisen esittämät todisteet.

4. Edellä 1 ja 1 a kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosäädös on saatettava 
arvopaperimarkkinaviranomaisen tiedoksi ja julkaistava tämän asetuksen 34 artiklassa 
tarkoitetussa arvopaperimarkkinaviranomaisen rekisterissä.

5. Komission on säännöllisesti tarkasteltava, ovatko johdannaisia koskevan 
kaupankäyntivelvollisuuden keskeyttämisen perusteet edelleen voimassa.”

21) Muutetaan 35 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”1. Rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 648/2012 7 artiklan soveltamista 
keskusvastapuolen on suostuttava määrittämään rahoitusvälineitä 
syrjimättömästi ja läpinäkyvästi, myös suhteessa määrityspalvelujärjestelmään 
pääsyyn liittyviin vakuusvaatimuksiin ja siitä veloitettaviin maksuihin 
riippumatta siitä, missä kauppapaikassa liiketoimi toteutetaan.

Ensimmäisen alakohdan vaatimusta ei sovelleta pörssilistattuihin johdannaisiin.

Keskusvastapuolen on varmistettava erityisesti se, että kauppapaikalla on oikeus 
niiden sopimusten syrjimättömään kohteluun, joilla käydään kauppaa kyseisessä 
kauppapaikassa, seuraavien seikkojen osalta:”

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3. Keskusvastapuolen on annettava kauppapaikalle kirjallinen vastaus joko 
kolmen kuukauden kuluessa pääsyn myöntämisestä edellyttäen, että 
asiaankuuluva toimivaltainen viranomainen on myöntänyt pääsyn 4 kohdan 
mukaisesti, tai kolmen kuukauden kuluessa pääsyn epäämisestä. 
Keskusvastapuoli voi evätä pääsyä koskevan pyynnön vain 6 kohdan 
a alakohdassa vahvistetuin edellytyksin. Jos keskusvastapuoli epää pääsyn, sen 
on esitettävä vastauksessaan kattavat perustelut päätökselleen ja ilmoitettava 
päätöksestä toimivaltaiselle viranomaiselleen kirjallisesti. Jos kauppapaikka on 
sijoittautunut eri jäsenvaltioon kuin keskusvastapuoli, keskusvastapuolen on 
annettava tällainen ilmoitus perusteluineen myös kyseisen kauppapaikan 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Keskusvastapuolen on annettava pääsy 
järjestelmään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se on antanut myönteisen 
vastauksen pääsyä koskevaan pyyntöön.”

b a) Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4. Keskusvastapuolen toimivaltainen viranomainen tai kauppapaikan 
toimivaltainen viranomainen myöntää kauppapaikalle pääsyn 
keskusvastapuoleen vain silloin, jos pääsy ei uhkaa markkinoiden sujuvaa ja 
moitteetonta toimintaa erityisesti likviditeetin hajaantumisen johdosta eikä 
vaikuta kielteisesti järjestelmäriskiin.

Jos toimivaltainen viranomainen epää pääsyn, sen on annettava päätöksensä 
kahden kuukauden kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön 
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vastaanottamisesta ja esitettävä toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle, 
keskusvastapuolelle ja kauppapaikalle yksityiskohtaiset perustelut, mukaan 
lukien näyttö, johon päätös perustuu.” 

22) Muutetaan 36 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 648/2012 8 artiklan soveltamista 
kauppapaikan on pyynnöstä annettava kauppatietoja syrjimättömästi ja 
läpinäkyvästi, mukaan lukien tiedot pääsystä veloitettavista maksuista, mille 
tahansa keskusvastapuolelle, jolle on myönnetty toimilupa tai joka on 
tunnustettu kyseisellä asetuksella ja joka on halukas määrittämään 
rahoitusvälineillä kyseisessä kauppapaikassa toteutettuja liiketoimia. Tätä 
vaatimusta ei sovelleta 

a) johdannaissopimuksiin, jotka kuuluvat jo pääsyä koskevien 
velvollisuuksien piiriin asetuksen (EU) N:o 648/2012 8 artiklan nojalla;

b) pörssilistattuihin johdannaisiin.”

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3. Kauppapaikan on annettava keskusvastapuolelle kolmen kuukauden 
kuluessa kirjallinen vastaus, jossa se joko myöntää pääsyn edellyttäen, että 
asiaankuuluva toimivaltainen viranomainen on myöntänyt pääsyn 4 kohdan 
mukaisesti, tai epää pääsyn. Kauppapaikka voi evätä pääsyn vain 6 kohdan 
a alakohdassa vahvistetuin edellytyksin. Jos kauppapaikka epää pääsyn, sen on 
esitettävä antamassaan kirjallisessa vastauksessa kattavat perustelut 
päätökselleen ja välitettävä kyseinen kirjallinen vastaus toimivaltaiselle 
viranomaiselleen. Jos keskusvastapuoli on sijoittautunut eri jäsenvaltioon kuin 
kauppapaikka, kauppapaikan on välitettävä kyseinen kirjallinen vastaus myös 
keskusvastapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle. Kauppapaikan on annettava 
pääsy järjestelmään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se on antanut 
myönteisen vastauksen pääsyä koskevaan pyyntöön.”

b a) Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4. Kauppapaikan toimivaltainen viranomainen tai keskusvastapuolen 
toimivaltainen viranomainen myöntää keskusvastapuolelle pääsyn 
kauppapaikkaan vain silloin, jos pääsy ei uhkaa markkinoiden sujuvaa ja 
moitteetonta toimintaa erityisesti likviditeetin hajaantumisen johdosta ja jos 
kauppapaikalla on käytettävissään asiaankuuluvat mekanismit tällaisen 
hajaantumisen estämiseksi eikä pääsy vaikuta kielteisesti järjestelmäriskiin.

Jos toimivaltainen viranomainen epää pääsyn, sen on annettava päätöksensä 
kahden kuukauden kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön 
vastaanottamisesta ja esitettävä toiselle toimivaltaiselle viranomaiselle, 
kauppapaikalle ja keskusvastapuolelle yksityiskohtaiset perustelut, mukaan 
lukien näyttö, johon päätös perustuu.”
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c) Poistetaan 5 kohta.

23) Korvataan 38 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Kolmanteen maahan sijoittautunut kauppapaikka voi pyytää pääsyä unioniin 
sijoittautuneeseen keskusvastapuoleen vain, jos komissio on hyväksynyt 28 artiklan 
4 kohdan mukaisesti päätöksen, joka koskee kyseistä kolmatta maata.

Kolmanteen maahan sijoittautunut keskusvastapuoli voi pyytää pääsyä unionin 
kauppapaikkaan edellyttäen, että kyseinen keskusvastapuoli tunnustetaan asetuksen 
(EU) N:o 648/2012 25 artiklan nojalla.

Kolmanteen maahan sijoittautuneet keskusvastapuolet ja kauppapaikat voivat 
hyödyntää 35 ja 36 artiklassa tarkoitettuja pääsyoikeuksia vain kyseisten artiklojen 
kattamien rahoitusvälineiden osalta ja vain silloin, kun komissio on hyväksynyt tämän 
artiklan 3 kohdan mukaisesti päätöksen, jonka mukaan kolmannen maan lainsäädäntö- 
ja valvontakehyksen katsotaan tarjoavan tehokkaan vastaavan järjestelmän, jolla 
ulkomaisten järjestelmien mukaisesti toimiluvan saaneille keskusvastapuolille ja 
kauppapaikoille myönnetään pääsy kyseiseen kolmanteen maahan sijoittautuneisiin 
keskusvastapuoliin ja kauppapaikkoihin.”

24) Korvataan 38 g artiklan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”Jos arvopaperimarkkinaviranomainen toteaa, että 38 b artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa lueteltu henkilö ei ole noudattanut jotakin 20, 21, 22, 22 a, 22 b tai 
26 artiklassa tai IV a osastossa säädetyistä vaatimuksista, se toteuttaa yhden tai 
useamman seuraavista:”

25) Korvataan 38 h artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Jos arvopaperimarkkinaviranomainen toteaa 38 k artiklan 5 kohdan mukaisesti, että 
38 b artiklan 1 kohdan a alakohdassa lueteltu henkilö on tahallisesti tai 
tuottamuksellisesti jättänyt noudattamatta jotakin 22, 22 a, 22 b tai 26 artiklassa tai 
IV a osastossa säädetyistä vaatimuksista, se tekee päätöksen tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisen sakon määräämisestä.”

26) Lisätään 39 a artikla seuraavasti:

”39 a artikla
Asiakastoimeksiantojen välittämisestä saatavien maksujen kielto

Asiakkaiden puolesta toimivat sijoituspalveluyritykset eivät saa saada kolmannelta 
osapuolelta mitään maksua, provisiota tai ei-rahallisia etuja asiakastoimeksiantojen 
välittämisestä millekään kolmannelle osapuolelle toteutusta varten.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta maksuihin, provisioihin tai muihin kuin 
rahallisiin etuihin, jotka liittyvät ammattimaisten asiakkaiden toimeksiantojen 
välittämiseen toteuttamista varten, jos se on sallittua säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän hyväksytyssä ja julkisessa 
hintarakenteessa.”

27) Muutetaan 50 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
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”2. Siirretään komissiolle 2 päivästä heinäkuuta 2014 määräämättömäksi 
ajaksi seuraavissa säännöksissä tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä: 
1 artiklan 9 kohta, 2 artiklan 2 ja 3 kohta, 5 artiklan 9 a kohta, 13 artiklan 
2 kohta, 15 artiklan 5 kohta, 17 artiklan 3 kohta, 19 artiklan 2 ja 3 kohta, 
26 artiklan 1 a kohta, 27 artiklan 4 kohta, ▌27 g artiklan 7 kohta, 27 h artiklan 
4 kohta, 31 artiklan 4 kohta, 38 k artiklan 10 kohta, 38 n artiklan 3 kohta, 
40 artiklan 8 kohta, 41 artiklan 8 kohta, 42 artiklan 7 kohta, 45 artiklan 10 kohta 
ja 52 artiklan 10 kohta.”

b) Korvataan 3 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa seuraavissa 
säännöksissä tarkoitetun säädösvallan siirron: 1 artiklan 9 kohta, 2 artiklan 2 ja 
3 kohta, 5 artiklan 9 a kohta, 13 artiklan 2 kohta, 15 artiklan 5 kohta, 17 artiklan 
3 kohta, 19 artiklan 2 ja 3 kohta, 26 artiklan 1 a kohta, 27 artiklan 4 kohta, 
▌27 g artiklan 7 kohta, 27 h artiklan 4 kohta, 31 artiklan 4 kohta, 38 k artiklan 
10 kohta, 38 n artiklan 3 kohta, 40 artiklan 8 kohta, 41 artiklan 8 kohta, 
42 artiklan 7 kohta, 45 artiklan 10 kohta ja 52 artiklan 10 kohta.”

c) Korvataan 5 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Tämän asetuksen 1 artiklan 9 kohdan, 2 artiklan 2 ja 3 kohdan, 5 artiklan 
9 a kohdan, 13 artiklan 2 kohdan, 15 artiklan 5 kohdan, 17 artiklan 3 kohdan, 
19 artiklan 2 ja 3 kohdan, 26 artiklan 1 a kohdan, 27 artiklan 4 kohdan, 
▌27 g artiklan 7 kohdan, 27 h artiklan 4 kohdan, 31 artiklan 4 kohdan, 
38 k artiklan 10 kohdan, 38 n artiklan 3 kohdan, 40 artiklan 8 kohdan, 
41 artiklan 8 kohdan, 42 artiklan 7 kohdan, 45 artiklan 10 kohdan ja 52 artiklan 
10 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä.”

28) Muutetaan 52 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 11 ja 12 kohta seuraavasti:

”11. Kolme vuotta ensimmäisen konsolidoituihin kauppatietoihin liittyvän 
toimiluvan myöntämisen jälkeen komissio antaa 
arvopaperimarkkinaviranomaista kuultuaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa käsitellään seuraavia seikkoja:

a) konsolidoitujen kauppatietojen kattamat omaisuuserien luokat;

b) markkinatietojen konsolidoinnin oikea-aikaisuus ja toteutuksen laatu;

c) markkinatietojen konsolidoinnin rooli toteutusvajeen (implementation 
shortfall) vähentämisessä;

d) konsolidoitujen markkinatietojen tilaajien lukumäärä 
omaisuuseräluokittain;

e) markkinatietojen konsolidoinnin vaikutus eri pääomamarkkinaosapuolten 
välisen tiedon epäsymmetrian korjaamiseen;
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f) markkinatietojen toimittamiseen liittyvän tulojen jakojärjestelmän 
asianmukaisuus ja toimivuus;

g) konsolidoitujen markkinatietojen vaikutukset pk-yrityksiin tehtäviin 
sijoituksiin;

(h) sen mahdollisuus, että kauppatiedot helpottavat sellaisten 
rahoitusvälineiden tunnistamista, joissa on asetuksen [julkaisutoimisto 
lisää viittauksen eurooppalaisia vihreitä joukkolainoja koskevaan 
asetukseen] mukaisia ominaisuuksia.

12. Jos konsolidoituja kauppatietoja ei ole tullut tarjolle 27 d a artiklassa 
tarkoitettujen, arvopaperimarkkinaviranomaisen järjestämien 
valintamenettelyjen tuloksena viimeistään [julkaisutoimisto lisää päivämäärän, 
joka on ▌... voimaantulopäivän jälkeen], komissio tarkastelee kehystä 
uudelleen▌ ja ▌liittää tähän uudelleentarkasteluun tarvittaessa ja 
arvopaperimarkkinaviranomaista kuultuaan lainsäädäntöehdotuksen▌.”

b) Poistetaan 13, 14 ja 15 kohta.

c) Lisätään kohta seuraavasti:

”15 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen arvioi 30 päivään kesäkuuta 2025 
mennessä, rajoittaisiko optioiden, futuurien, swapien, termiinien ja muiden 
johdannaissopimusten ja -välineiden vähimmäissijoitusaikojen asettaminen 
ainakin tukkutason energiatuotteisiin, maataloustuotteisiin tai 
päästöoikeuksiin liittyvää volatiliteettia tehokkaasti näillä markkinoilla ja 
varmistaisiko se, että johdannaisten toimituskuukauden hinnat ja kohde-
etuutena olevan hyödykkeen spot-hinnat lähenevät toisiaan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta hinnanmuodostusta kohde-etuutena olevan 
hyödykkeen markkinoilla.

Komissio toimittaa tarvittaessa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025 tämän 
raportin perusteella ja ottaen asianmukaisesti huomioon 
pääomamarkkinaunionin tavoitteet Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
lainsäädäntöehdotuksen tämän asetuksen muuttamiseksi asettamalla 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja vähimmäissijoitusaikoja.

29) Poistetaan 54 artiklan 2 kohta.
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2 artikla
Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan ja sitä aletaan soveltaa kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta
Puhemies Puheenjohtaja
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