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Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: tekniset sääntelystandardit 

siltä osin kuin on kyse tiedon ilmaisevia markkinaosapuolia koskevista 

asianmukaisista järjestelyistä, järjestelmistä ja menettelyistä markkinoiden 

tunnustelun tekemisen yhteydessä   

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla siltä osin 

kuin on kyse tiedon ilmaisevia markkinaosapuolia koskevista asianmukaisista 

järjestelyistä, järjestelmistä ja menettelyistä markkinoiden tunnustelun tekemisen 

yhteydessä 17. toukokuuta 2016 annettua komission delegoitua asetusta (C(2016)02859 – 

2016/2735(DEA)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2016)02859), 

– ottaa huomioon komission 18. toukokuuta 2016 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää 

parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta, 

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 31. toukokuuta 2016 päivätyn 

kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan, 

– ottaa huomioon markkinoiden väärinkäytöstä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 

2004/72/EY kumoamisesta 16. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/20141 (markkinoiden väärinkäyttöasetus) ja 

erityisesti sen 11 artiklan 9 kohdan kolmannen alakohdan, 

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan, 
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– ottaa huomioon, että työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen 

luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyi 8. kesäkuuta 2016, ei ole esitetty 

vastalauseita, 

A. ottaa huomioon, että markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 39 artiklan 2 kohdassa 

säädetään, että joitakin sen säännöksiä, kuten 11 artiklan 1–8 kohtaa, on määrä soveltaa 

3. heinäkuuta 2016 alkaen ja että vastaavasti delegoidun asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa 

säädetään myös, että sitä on määrä soveltaa samasta päivämäärästä alkaen; 

B. ottaa huomioon, että markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 11 artiklan 9 kohdassa 

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) valtuutetaan laatimaan luonnoksia 

teknisiksi sääntelystandardeiksi, jotta voidaan määrittää asianmukaiset järjestelyt, 

menettelyt ja tietojen kirjaamista koskevat vaatimukset, joiden avulla henkilöt voivat 

noudattaa 4, 5, 6 ja 8 kohdassa säädettyjä vaatimuksia; ottaa huomioon, että 

markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 11 artiklan 9 kohdassa siirretään komissiolle valta 

hyväksyä kyseiset tekniset sääntelystandardit Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 1095/20101 (ESMA-asetus) 10–14 artiklan mukaisesti; 

C. ottaa huomioon, että komissio antoi tämän valtuutuksen mukaisesti 17. toukokuuta 2016 

komission delegoidun asetuksen; ottaa huomioon, että delegoitu asetus sisältää tärkeitä 

yksityiskohtia menettelyistä, joita markkinaosapuolien on noudatettava 

markkinatunnustelujen tekemisen yhteydessä; 

D. ottaa huomioon, että delegoitu asetus voi tulla voimaan parlamentin ja neuvoston 

tarkasteluajan päätyttyä ainoastaan, jos parlamentti tai neuvosto ei ole ilmaissut 

vastustavansa sitä tai jos sekä parlamentti että neuvosto ovat ennen kyseisen ajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä; 

E. ottaa huomioon, että ESMA-asetuksen 13 artiklan 1 kohdan mukainen tarkasteluaika on 

kolme kuukautta siitä, kun tekninen sääntelystandardi on annettu tiedoksi paitsi, jos 

komission hyväksymä tekninen sääntelystandardi on sama kuin ESMAn hyväksymä 

teknisen sääntelystandardin luonnos, jolloin tarkasteluaika on yksi kuukausi; 

F. ottaa huomioon, että ESMAn hyväksymään teknisen sääntelystandardin luonnokseen on 

tehty joitakin muutoksia, kuten lisätty kaksi uutta johdanto-osan kappaletta sekä tehty 

joitakin muutoksia 3 artiklaan ja 6 artiklan 3 kohtaan sekä voimaantuloa ja soveltamista 

koskeviin säännöksiin; katsoo näin ollen, ettei delegoitua asetusta voida pitää samana 

kuin ESMAn hyväksymää teknisen sääntelystandardin luonnosta ESMA-asetuksen 

13 artiklan 1 kohdan mukaisesti; katsoo näin ollen, että olisi sovellettava 

vastustamiselle asetettua kolmen kuukauden määräaikaa ESMA-asetuksen 13 artiklan 

1 kohdan mukaisesti, jolloin kyseinen määräaika umpeutuisi 17. elokuuta 2016; 

G. ottaa huomioon, että markkinoiden väärinkäyttöä koskevan kehyksen sujuva ja oikea-

aikainen täytäntöönpano 3. heinäkuuta 2016 mennessä edellyttää, että 

markkinaosapuolet ja toimivaltaiset viranomaiset tekevät tarpeelliset järjestelyt ja 

ottavat asianmukaiset järjestelmät käyttöön mahdollisimman nopeasti ja joka 
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tapauksessa ennen 3. heinäkuuta 2016, ja nämä olisi tehtävä delegoidun asetuksen 

mukaisesti; 

H. katsoo, että delegoidun asetuksen olisi siksi tultava voimaan viimeistään 3. heinäkuuta 

2016 eli ennen tarkasteluajan päättymistä 17. elokuuta 2016; 

I. toteaa, että delegoidun asetuksen säännökset ovat sisällöllisesti niiden parlamentin 

tavoitteiden mukaiset, jotka ilmaistiin markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa ja sitä 

seuranneessa epävirallisessa vuoropuhelussa, joka on osa delegoidun asetuksen 

hyväksymiseen liittyvää valmistelutyötä, ja erityisesti parlamentin aikomuksessa antaa 

toimivaltaisille viranomaisille täydelliset tiedostot kaikesta markkinoiden tunnustelun 

yhteydessä saaduista tiedoista; 

1. ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta; 

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle. 

 


