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Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kauppatietorekistereiltä vuodelta 2021 
perimät vuotuiset valvontamaksut 
Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta delegoitujen asetusten (EU) N:o 
1003/2013 ja (EU) 2019/360 muuttamisesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen 
kauppatietorekistereiltä vuodelta 2021 perimien vuotuisten valvontamaksujen osalta 
24. maaliskuuta 2021 annettua komission delegoitua asetusta (C(2021)01874 – 
2021/2617(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2021)01874),

– ottaa huomioon komission 25. maaliskuuta 2021 päivätyn kirjeen, jossa komissio 
pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 11. toukokuuta 2021 päivätyn 
kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

– ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 
4. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
648/20121 (EMIR) ja erityisesti sen 72 artiklan 3 kohdan ja 82 artiklan 6 kohdan,

– ottaa huomioon arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön 
raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 
25. marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2015/23652 ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan ja 30 artiklan 5 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,
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– ottaa huomioon, että työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen 
luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyi 18. toukokuuta 2021, ei ole 
esitetty vastalauseita,

A. ottaa huomioon, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) antaa 
kauppatietorekistereille toimiluvan ja valvoo, että ne noudattavat asiaankuuluvia 
sääntelyvaatimuksia; ottaa huomioon, että kauppatietorekisterit maksavat ESMAlle 
kertaluonteisen rekisteröintimaksun ja vuotuisen valvontamaksun; ottaa huomioon, että 
1. tammikuuta 2021 alkaen unionin kauppatietorekisterien toimintaympäristö on 
muuttunut merkittävästi, koska vain kaksi neljästä kauppatietorekisteristä, jotka olivat 
sijoittautuneet Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ennen kyseistä päivämäärää, on 
siirtänyt toimintansa unioniin jatkaakseen palvelujensa tarjoamista unionissa 
perustamalla uusia unioniin sijoittautuneita yhteisöjä, minkä seurauksena nykyinen 
maksujen laskentamenetelmä ei ole maksujen laskentaa koskevien vallitsevien 
periaatteiden mukainen;

B. toteaa, että sen varmistamiseksi, että kaikki unionin kauppatietorekisterit maksavat 
valvontamaksun, joka on oikeassa suhteessa niiden todelliseen liikevaihtoon unionissa 
vuonna 2021, kumpaankin delegoituun asetukseen sisällytetään uusi artikla, jossa 
säädetään sovellettavan liikevaihdon laskennassa käytettävästä viiteajanjaksosta, jota 
käytetään laskettaessa kauppatietorekisterien ESMAlle vuonna 2021 suoritettavia 
vuosimaksuja, jotta voidaan paremmin ottaa huomioon unionin kauppatietorekisterien 
toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset;

C. toteaa, että delegoidun asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti, jotta unionin 
kaupparekistereille voidaan taata luotettava oikeusperusta toimintojaan varten ja 
talousarviosuunnittelua varten tarvittava selkeys ja jotta voidaan minimoida 
mahdollisimman paljon niiden toimintaan mahdollisesti kohdistuvaa vaikutusta, joka 
johtuu vuoteen 2020 verrattuna erilaisesta laskentatavasta;

1. ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.


