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4. Medlemsstaterne sikrer, at medlemmer og -deltagere, for så vidt angår transaktioner på et re-

guleret marked, ikke er forpligtet til at anvende de i dette direktivs artikel 19, 21 og 22 omhandlede

forpligtelser over for hinanden. Et reguleret markeds medlemmer eller deltagere skal imidlertid

overholde de i artikel 19, 21 og 22 omhandlede forpligtelser over for deres kunder, når de på disses

vegne udfører disses ordrer på et reguleret marked.

5. Medlemsstaterne sikrer, at reglerne for adgang til eller medlemskab af det regulerede marked

giver investeringsselskaber og kreditinstitutter mulighed for direkte deltagelse eller fjerndeltagelse.

6. Uden at stille yderligere retlige eller forskriftsmæssige krav giver medlemsstaterne regulerede

markeder fra andre medlemsstater mulighed for at indføre passende ordninger på deres område, der

kan lette de på deres område etablerede fjernmedlemmers eller –deltageres adgang til og mulighed

for at handle på dette marked.

Det regulerede marked meddeler hjemlandets kompetente myndighed, hvilken medlemsstat det har

til hensigt at stille sådanne ordninger til rådighed i. Hjemlandets kompetente myndighed meddeler

inden en måned disse oplysninger til den medlemsstat, som det regulerede marked har til hensigt at

stille sådanne ordninger til rådighed i.

Den kompetente myndighed i det regulerede markeds hjemland meddeler efter anmodning fra

værtslandets kompetente myndighed inden for en rimelig tid identiteten på de i denne medlemsstat

etablerede medlemmer af eller deltagere i det regulerede marked.
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7. Medlemsstaterne stiller krav om, at operatøren af det regulerede marked regelmæssigt videre-

giver en liste over det regulerede markeds medlemmer og deltagere til den kompetente myndighed.

Artikel 43

Overvågning af overholdelsen af reglerne for de

regulerede markeder og andre lovmæssige forpligtelser

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at de regulerede markeder indfører og opretholder effektive

ordninger og procedurer med henblik på regelmæssig overvågning af, at markedernes medlemmer

eller deltagere overholder det regulerede markeds regler. De regulerede markeder skal registrere de

transaktioner, der foretages af deres medlemmer eller deltagere under anvendelse af deres systemer

for at kunne påvise brud på disse regler, ureglementerede handelsvilkår eller adfærd, der kan inde-

bære markedsmisbrug.

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at operatører af de regulerede markeder indberetter væsent-

lige brud på deres regler, ureglementerede markedsvilkår eller adfærd, som kunne indebære mar-

kedsmisbrug, til det regulerede markeds kompetente myndighed. Medlemsstaterne stiller tillige krav

om, at operatøren af det regulerede marked straks meddeler den myndighed, der er kompetent for

efterforskning og retsforfølgelse af markedsmisbrug, de relevante oplysninger og på enhver måde

bistår den kompetente myndighed med efterforskning og retsforfølgelse af markedsmisbrug, der er

begået i eller via det regulerede markeds systemer.
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Artikel 44

Gennemsigtighedskrav til regulerede markeder før handelen

1. Medlemsstaterne stiller mindst krav om, at de regulerede markeder offentliggør de aktuelle

købs- og salgskurser samt markedsdybden ved disse priser, som annonceres gennem deres systemer

for aktier, der er optaget til handel. Medlemsstaterne kræver, at disse oplysninger løbende skal være

tilgængelige for offentligheden på rimelige forretningsmæssige vilkår inden for almindelig

åbningstid.

Regulerede markeder kan på rimelige forretningsmæssige vilkår og på et ikke-diskriminerende

grundlag give adgang til de ordninger, de anvender til at offentliggøre de i første afsnit af stk. 1 om-

handlede oplysninger, til investeringsselskaber, der er forpligtet til at offentliggøre deres priser på

aktier efter bestemmelserne i artikel 27.

2. Medlemsstaterne foreskriver, at de kompetente myndigheder på baggrund af markedsmodel

eller ordretype og -størrelse skal kunne undtage de regulerede markeder fra forpligtelsen til at

offentliggøre de i stk. 1 omhandlede oplysninger. De kompetente myndigheder skal navnlig kunne

undtage fra forpligtelsen, når der er tale om transaktioner, der er store i forhold til den normale

markedsstørrelse for den pågældende aktie eller aktietype.

3. For at sikre den ensartede anvendelse af stk. 1 og 2 vedtager Kommissionen efter proceduren i

artikel 64, stk. 2, gennemførelsesbestemmelser om:
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a) hvilke købs-, salgs- eller prisstillelser fra prisstillere, der skal offentliggøres sammen med

oplysning om markedsdybden ved disse priser

b) størrelsen eller arten af de ordrer, for hvilke der i henhold til stk. 2 kan ses bort fra kravet om

offentliggørelse af oplysninger før handelen

c) den markedsmodel, for hvilken der i henhold til stk. 2 kan ses bort fra kravet om offentliggø-

relse af oplysninger før handelen, og navnlig anvendeligheden af kravet vedrørende handels-

metoder, der anvendes af regulerede markeder, som gennemfører transaktioner efter deres

regler under henvisning til kurser, der er fastsat uden om det regulerede marked eller ved pe-

riodiske auktioner.

Artikel 45

Gennemsigtighedskrav til regulerede markeder efter handelen

1. Medlemsstaterne stiller mindst krav om, at regulerede markeder offentliggør priser, mængde

og tidspunkt for transaktioner gennemført med aktier, som de har optaget til handel. Medlemssta-

terne kræver, at de nærmere oplysninger om alle sådanne transaktioner offentliggøres på rimelige

forretningsmæssige vilkår og så tæt på realtid som muligt.

Regulerede markeder kan på rimelige forretningsmæssige vilkår og på et ikke-diskriminerende

grundlag give adgang til de systemer, de anvender til at offentliggøre de i første afsnit af stk. 1 om-

handlede oplysninger til investeringsselskaber, der er forpligtet til at offentliggøre de nærmere op-

lysninger om deres aktietransaktioner i henhold til artikel 28.
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2. Medlemsstaterne foreskriver, at den kompetente myndighed kan tillade de regulerede marke-

der at indføre bestemmelser om udsættelse af offentliggørelsen af de nærmere oplysninger om

transaktioner på baggrund af transaktionernes omfang eller art. De kompetente myndigheder kan

navnlig give tilladelse til udsættelse af offentliggørelsen, når der er tale om transaktioner, der er

store i forhold til den normale markedsstørrelse for den pågældende aktie eller klasse af aktier.

Medlemsstaterne stiller krav om, at de regulerede markeder skal indhente den kompetente myndig-

heds forhåndsgodkendelse af de foreslåede bestemmelser om udsættelse af offentliggørelsen af

handler og stiller krav om, at markedsdeltagere og investorer klart oplyses om disse bestemmelser.

3. For at sikre de finansielle markeders effektive og ordnede funktion og den ensartede anven-

delse af stk. 1 og 2 vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 64, stk. 2, gennemførelses-

bestemmelser vedrørende:

a) rækkevidden og indholdet af de oplysninger, der skal offentliggøres

b) betingelserne for, at et reguleret marked kan indføre bestemmelser om udsættelse af offentlig-

gørelsen af handler, og de kriterier, som finder anvendelse, når der på baggrund af trans-

aktionsstørrelse eller aktietype træffes afgørelse om, hvilke transaktioner det er tilladt at ud-

sætte offentliggørelsen for.

Artikel 46

Bestemmelser om centrale modparts-, clearing- og afviklingsordninger

1. Medlemsstaterne forhindrer ikke de regulerede markeder i at indgå passende aftaler med en

central modpart eller clearinginstitution og et afviklingssystem i en anden medlemsstat med henblik

på clearing og/eller afvikling af nogle eller samtlige handler, som er afsluttet af markedsdeltagere

efter de regulerede markeders systemer.
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2. Den kompetente myndighed for et reguleret marked må ikke modsætte sig anvendelse af en

central modpart, clearinginstitutioner og/eller afviklingssystemer i en anden medlemsstat, medmin-

dre det kan godtgøres, at dette er nødvendigt for at sikre, at det regulerede marked fungerer efter

hensigten, og under hensyntagen til de i artikel 34, stk. 2, fastsatte krav til afviklingssystemer.

Den kompetente myndighed tager hensyn til den overvågning/det tilsyn, som allerede udføres af de

nationale centralbanker som led i deres overvågning af clearing- og afviklingssystemer eller af an-

dre myndigheder, der har kompetence til at føre tilsyn med sådanne systemer, således at unødig

overlapning af kontrollen undgås.

Artikel 47

Liste over regulerede markeder

Hver medlemsstat opstiller en liste over de regulerede markeder, som den er hjemland for, og med-

deler de øvrige medlemsstater og Kommissionen denne liste. Der skal på samme måde gives under-

retning om enhver ændring i denne liste. Kommissionen offentliggør en liste over alle regulerede

markeder i Den Europæiske Unions Tidende og ajourfører listen mindst en gang om året. Kommis-

sionen offentliggør og ajourfører også listen på sin hjemmeside, hver gang medlemsstaterne med-

deler ændringer i deres lister.



13421/3/03 REV 3 NS/mm 104
DG G I    DA

AFSNIT IV

KOMPETENTE MYNDIGHEDER

KAPITEL I

UDPEGNING, BEFØJELSER OG

PROCEDURER FOR TVISTBILÆGGELSE

Artikel 48

Udpegning af kompetente myndigheder

1. Hver medlemsstat udpeger den kompetente myndighed, som skal varetage hver af de opgaver,

der er fastlagt i de forskellige bestemmelser i dette direktiv. Medlemsstaterne underretter Kommis-

sionen og de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater om, hvilken kompetent myndighed

der er ansvarlig for håndhævelsen af hver enkelt opgave med angivelse af eventuel opgavefordeling.

2. De i stk. 1 omhandlede kompetente myndigheder skal være offentlige myndigheder, hvilket

dog ikke udelukker muligheden for at uddelegere hvervet til andre organer, hvis denne mulighed

udtrykkeligt er fastsat i artikel 5, stk. 5, 16, stk. 3, 17, stk. 2 og 23, stk. 4.
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Enhver uddelegering af hverv til andre foretagender end de myndigheder, der er omhandlet i stk. 1

må hverken indebære udøvelse af offentlig myndighed eller udøvelse af skønsbeføjelser. Før udde-

legeringen stiller medlemsstaterne krav om, at de kompetente myndigheder træffer alle rimelige

forholdsregler til at sikre, at det foretagende, til hvilket hvervet skal henlægges, har kapacitet og

ressourcer til at udøve alle hverv effektivt, og at uddelegeringen kun finder sted, hvis der er fastsat

en klart defineret og dokumenteret ramme for udøvelsen af eventuelle uddelegerede hverv, hvori det

anføres, hvilke hverv, der skal udføres, og på hvilke betingelser, det skal ske. Disse betingelser skal

omfatte en bestemmelse, der forpligter det pågældende foretagende til at handle på en sådan måde

og organisere sig således, at interessekonflikter undgås og således, at oplysninger, der modtages i

forbindelse med udøvelsen af de uddelegerede hverv ikke udnyttes uretmæssigt eller anvendes til at

hindre konkurrence. Under alle omstændigheder ligger det endelige ansvar for at overvåge, at dette

direktiv og dets gennemførelsesbestemmelser overholdes, hos den kompetente myndighed eller de

myndigheder, der er udpeget i henhold til stk. 1.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de kompetente myndigheder i de andre medlems-

stater om eventuelle aftaler, der indgås med hensyn til uddelegering af hverv, herunder hvilke nøj-

agtige betingelser der gælder for en sådan uddelegering.

3. Kommissionen offentliggør mindst en gang om året en liste i Den Europæiske Unions

Tidende over kompetente myndigheder omhandlet i stk. 1 og stk. 2 og ajourfører løbende listen på

sin hjemmeside.
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Artikel 49

Samarbejde mellem myndigheder i samme medlemsstat

Hvis en medlemsstat udpeger mere end én kompetent myndighed til at håndhæve en bestemmelse i

dette direktiv, skal deres respektive roller klart afgrænses, ligesom de skal arbejde tæt sammen.

Hver medlemsstat stiller krav om, at et sådant samarbejde også finder sted mellem de kompetente
myndigheder i henhold til dette direktiv og de kompetente myndigheder i den pågældende med-
lemsstat, der fører tilsyn med kreditinstitutter, pensionskasser, UCITS, institutter for kollektiv inve-
stering i værdipapirer og andre finansielle enheder, forsikrings- og genforsikringsformidlere og med
forsikringsselskaber.

Medlemsstaterne stiller krav om, at de kompetente myndigheder udveksler alle oplysninger, der er
afgørende eller relevante for udøvelsen af deres funktioner og opgaver.

Artikel 50

Beføjelser, der skal tillægges kompetente myndigheder

1. De kompetente myndigheder tillægges alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nød-
vendige for, at de kan udøve deres funktioner. De udøver disse beføjelser inden for de grænser, der
er fastsat i de nationale retlige rammer:

a) direkte, eller

b) i samarbejde med andre myndigheder, eller
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c) under myndighedernes ansvar ved uddelegering til foretagender, som har fået tildelt opgaver i

efter bestemmelserne i artikel 48, stk. 2, eller

d) ved begæring til de kompetente retlige myndigheder.

2. De i stk. 1 omhandlede beføjelser udøves i henhold til national ret og omfatter mindst retten

til

a) at få adgang til ethvert dokument i enhver form og at modtage en kopi deraf

b) at indhente oplysninger fra enhver person og om nødvendigt indkalde og afhøre en person for

at skaffe sig oplysninger

c) at gennemføre kontrolundersøgelser på stedet

d) at kræve foreliggende oplysninger om telefonsamtaler og foreliggende datatrafik

e) at kræve, at en praksis, der er i strid med de bestemmelser, der vedtages i forbindelse med

gennemførelsen af dette direktiv, bringes til ophør

f) at kræve indefrysning og/eller beslaglæggelse af aktiver

g) at kræve nedlagt midlertidigt forbud mod erhvervsvirksomhed.

h) at kræve, at godkendte investeringsselskabers og regulerede markeders revisorer fremlægger

oplysninger
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i) at fastsætte enhver type foranstaltning, der kan sikre, at investeringsselskaber og regulerede

markeder fortsat opfylder lovbestemte krav

j) at kræve suspension af handelen med et finansielt instrument

k) at kræve fjernelse af et finansielt instrument fra handelen, enten på et reguleret marked eller

over andre handelssystemer

l) henvise sager til strafferetlig forfølgelse

m) at lade en revisor eller anden sagkyndig foretage kontrol eller undersøgelser.

Artikel 51

Administrative sanktioner

1. Uden at dette berører reglerne for inddragelse af tilladelse eller medlemsstaternes ret til at

iværksætte strafferetlige sanktioner, sikrer medlemsstaterne i henhold til national lovgivning, at der

kan træffes fyldestgørende administrative foranstaltninger over for de ansvarlige personer, eller at

de kan pålægges administrative sanktioner, såfremt de bestemmelser, der vedtages i forbindelse

med gennemførelsen af dette direktiv, ikke overholdes. Medlemsstaterne sikrer, at disse foranstalt-

ninger er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

2. Medlemsstaterne fastlægger de sanktioner, der skal iværksættes i tilfælde af manglende sam-

arbejde ved en undersøgelse i henhold til artikel 50.
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3. Medlemsstaterne fastsætter, at den kompetente myndighed kan meddele offentligheden,

hvilke foranstaltninger eller sanktioner der vil blive pålagt for overtrædelse af bestemmelser vedta-

get i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv, medmindre det er til alvorlig fare for fi-

nansmarkederne eller vil forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade.

Artikel 52

Klageret

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver afgørelse, der træffes i henhold til love eller administrative

bestemmelser, der er vedtaget i overensstemmelse med dette direktiv, er begrundet og kan prøves

ved domstolene. Retten til at indbringe en afgørelse for domstolene gælder også, hvis der ikke er

truffet en afgørelse senest seks måneder efter indgivelsen af en ansøgning om tilladelse, der inde-

holder alle de i henhold til gældende bestemmelser krævede oplysninger.

2. Medlemsstaterne foreskriver, at et eller flere af nedennævnte organer, som fastsat i national

lovgivning, i forbrugernes interesse og i overensstemmelse med national lovgivning kan indbringe

en sag for domstolene eller de kompetente administrative organer for at sikre, at de nationale gen-

nemførelsesbestemmelser til dette direktiv finder anvendelse:

a) offentlige organer og disses repræsentanter

b) forbrugerorganisationer, der har en berettiget interesse i at beskytte forbrugerne

c) faglige organisationer, der har en berettiget interesse i at indbringe en sag for at beskytte deres

medlemmer.
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Artikel 53

Udenretslig ordning for investorklager

1. Medlemsstaterne tilskynder til indførelse af effektive procedurer for klager og tvistbilæggelse

med henblik på udenretslig afgørelse af forbrugertvister om investeringsservice og accessoriske tje-

nesteydelser, der er leveret af investeringsselskaber, og kan med henblik herpå eventuelt gøre brug

af eksisterende organer.

2. Medlemsstaterne sikrer, at disse organer ikke ved lov eller forskrifter forhindres i at samar-

bejde effektivt om løsningen af grænseoverskridende tvister.

Artikel 54

Tjenstlig tavshedspligt

1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, alle, der arbejder eller har arbejdet

for de kompetente myndigheder eller organer, til hvilke der er uddelegeret hverv i henhold til arti-

kel 48, stk. 2, såvel som revisorer og eksperter, der har handlet på de kompetente myndigheders

vegne, undergives tjenstlig tavshedspligt. Ingen af de fortrolige oplysninger, de modtager i forbin-

delse med deres hverv, må videregives til andre personer eller myndigheder, undtagen i summarisk

eller sammenfattet form, således at enkelte investeringsselskaber, markedsoperatører, regulerede

markeder eller enhver anden person ikke kan identificeres, medmindre der er tale om tilfælde, der er

omfattet af straffelovgivningen eller de øvrige bestemmelser i dette direktiv.
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2. Hvis et investeringsselskab, en markedsoperatør eller et reguleret marked er erklæret konkurs

eller trådt i likvidation som følge af en domstolsafgørelse, kan fortrolige oplysninger, der ikke ved-

rører tredjemand, videregives under en civil retssag, hvis det er nødvendigt for at gennemføre

sagen.

3. De kompetente myndigheder, organer samt fysiske og juridiske personer bortset fra kompe-

tente myndigheder, der modtager fortrolige oplysninger i henhold til dette direktiv, kan, medmindre

der er tale om tilfælde, der er omfattet af straffelovgivningen, kun anvende oplysningerne i forbin-

delse med udførelsen af deres opgaver og udøvelsen af deres funktioner for de kompetente myn-

digheders vedkommende inden for dette direktivs anvendelsesområde eller for andre myndigheders,

organers eller fysiske eller juridiske personers vedkommende til det formål, hvortil disse oplysnin-

ger blev givet til dem, og/eller i forbindelse med administrative eller retlige procedurer, der specielt

er knyttet til udøvelsen af disse funktioner. Den myndighed, der modtager oplysningerne, kan dog

anvende dem til andre formål, hvis den kompetente myndighed eller anden myndighed, organ eller

person, der har meddelt oplysningerne, giver sit samtykke hertil.

4. Enhver fortrolig oplysning, der modtages, udveksles eller fremsendes i overensstemmelse

med dette direktiv, er underlagt den i denne artikel omhandlede tavshedspligt. Denne artikel er dog

ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder udveksler eller fremsender fortrolige oplysninger

i overensstemmelse med dette direktiv og andre direktiver, der finder anvendelse på investeringssel-

skaber, kreditinstitutter, pensionskasser, UCITS, forsikrings- og genforsikringsformidlere, forsik-

ringsselskaber, regulerede markeder eller markedsoperatører eller på anden måde med samtykke fra

den kompetente myndighed eller andre myndigheder eller organer eller fysiske eller juridiske per-

soner, som har meddelt oplysningen.
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5. Denne artikel er ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder i overensstemmelse med

national lovgivning udveksler eller videregiver fortrolige oplysninger, som ikke er modtaget fra en

kompetent myndighed i en anden medlemsstat.

Artikel 55

Forbindelser med revisorer

1. Medlemsstaterne foreskriver som et minimum, at enhver, der har fået tilladelse i henhold til

Rådets ottende direktiv 84/253/EØF af 10. april 1984 om autorisation af personer, der skal foretage

lovpligtig revision af regnskaber1, og som i et investeringsselskab udøver de i artikel 51 i Rådets

fjerde direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 om årsregnskaberne for visse selskabsformer2, artikel 37

i direktiv 83/349/EØF eller artikel 31 i direktiv 85/611/EØF omhandlede hverv eller andet lovplig-

tigt hverv, har pligt til straks at indberette til de kompetente myndigheder ethvert forhold eller en-

hver afgørelse vedrørende selskabet, som han bliver vidende om under udøvelsen af dette hverv, og

som kan

a) udgøre et væsentligt brud på lovbestemmelser eller forskrifter, som fastsætter betingelserne

for meddelelse af tilladelse, eller som særlig vedrører investeringsselskabers virksomhed

b) påvirke investeringsselskabets kontinuerlige funktion

c) føre til nægtelse af at påtegne regnskaberne eller til, at der tages forbehold.

                                                
1 EFT L 126 af 12.5.1984, s. 20.
2 EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

2003/51/EF (EUT L 178 af 17.7.2003, s. 16).
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Den pågældende person er ligeledes forpligtet til at indberette ethvert forhold og enhver afgørelse,

som han bliver vidende om under udøvelsen af et af de i første afsnit omhandlede hverv i en virk-

somhed, der har snævre forbindelser med det investeringsselskab, hvori han udøver dette hverv.

2. Hvis personer, der har fået tilladelse i henhold til direktiv 84/253/EØF, i god tro meddeler

eventuelle forhold eller afgørelser som omhandlet i stk. 1 til de kompetente myndigheder, udgør

dette ikke en tilsidesættelse af nogen kontraktlig eller lovmæssig begrænsning af retten til at videre-

give oplysninger, ligesom videregivelsen ikke på nogen måde vil være ansvarspådragende for de

pågældende personer.

KAPITEL II

SAMARBEJDE MELLEM KOMPETENTE MYNDIGHEDER

I FORSKELLIGE MEDLEMSSTATER

Artikel 56

Pligt til at samarbejde

1. De kompetente myndigheder i de forskellige medlemsstater samarbejder med hinanden på

grundlag af deres beføjelser, enten i henhold til dette direktiv eller til national lovgivning, når det er

nødvendigt for, at de kan udøve deres funktioner.

De kompetente myndigheder bistår de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder. De skal

især udveksle oplysninger og samarbejde om undersøgelser eller tilsyn.
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Med henblik på at lette og fremskynde samarbejdet, herunder navnlig udveksling af oplysninger,

udpeger hver medlemsstat én kompetent myndighed som kontaktpunkt i dette direktivs forstand.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og de øvrige medlemsstater navnene på de myndigheder,

der er udpeget til at kunne modtage anmodninger om udveksling af oplysninger eller samarbejde i

henhold til dette stykke.

2. Når et reguleret markeds funktioner i et værtsland, under hensyntagen til situationen på vær-

dipapirmarkederne i værtslandet, hvori det regulerede marked har etableret ordninger, er blevet af

væsentlig betydning for værdipapirmarkedernes funktion og for beskyttelsen af investorerne i det

pågældende værtsland, etablerer det regulerede markeds kompetente myndigheder i hjem- og

værtslandet passende samarbejdsordninger.

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige administrative og organisatoriske foranstaltninger til

at lette ydelsen af bistand som omhandlet i stk. 1.

De kompetente myndigheder kan udøve deres beføjelser til at fremme samarbejde, selv i tilfælde,

hvor den adfærd, der undersøges, ikke udgør en overtrædelse af nogen gældende lovgivning i den

pågældende medlemsstat.

4. Når en kompetent myndighed har god grund til at formode, at foretagender, der ikke er un-

derlagt dens tilsyn, på en anden medlemsstats område udfører eller har udført handlinger, der er i

strid med dette direktiv, skal denne kompetente myndighed give den kompetente myndighed i den

anden medlemsstat en så nøjagtig meddelelse herom som muligt. Sidstnævnte myndighed træffer de

nødvendige foranstaltninger. Den underretter den myndighed, der har givet meddelelsen, om resul-

tatet og så vidt muligt om vigtige forhold i sagens videre forløb. Dette stykke berører ikke beføjel-

serne for den kompetente myndighed, som har fremsendt oplysningerne.
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5. For at sikre den ensartede anvendelse af stk. 2 kan Kommissionen efter proceduren i arti-

kel 64, stk. 2, vedtage gennemførelsesbestemmelser til fastlæggelse af de kriterier, hvorefter et

reguleret markeds funktion i et værtsland kan anses for at være af væsentlig betydning for værdipa-

pirmarkedets funktion og for beskyttelsen af investorer i det pågældende værtsland.

Artikel 57

Samarbejde om tilsyn, kontrol på stedet eller undersøgelser

En kompetent myndighed i en medlemsstat kan anmode den kompetente myndighed i en anden

medlemsstat om at samarbejde om tilsyn eller en kontrol på stedet eller en undersøgelse. Såfremt

der er tale om investeringsselskaber, der er fjernmedlemmer af et reguleret marked, kan det regule-

rede markeds kompetente myndighed vælge at henvende sig direkte til dem og skal i så fald under-

rette den kompetente myndighed i fjernmedlemmets hjemland herom.

Hvis en kompetent myndighed modtager en anmodning, der vedrører en kontrol på stedet, eller en

undersøgelse, skal denne inden for rammerne af sine beføjelser

a) selv foretage kontrollen eller undersøgelsen,

b)  tillade, at den anmodende myndighed foretager kontrollen eller undersøgelsen, eller

c) lade en revisor eller anden sagkyndig foretage kontrollen eller undersøgelsen.
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Artikel 58

Udveksling af oplysninger

1. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne, som er blevet udpeget som kontaktpunkter i

overensstemmelse med artikel 56, stk. 1, i dette direktiv, giver øjeblikkelig hinanden de oplysnin-

ger, som er nødvendige for, at de kan udføre de opgaver, der er tillagt de kompetente myndigheder,

der er udpeget i henhold til artikel 48, stk. 1, i overensstemmelse med de bestemmelser, der vedta-

ges i medfør af dette direktiv.

Kompetente myndigheder, der udveksler oplysninger med andre kompetente myndigheder i hen-

hold til dette direktiv, kan på tidspunktet for videregivelsen af oplysningerne angive, at disse ikke

må videregives uden deres udtrykkelige tilladelse, og oplysningerne må i så fald kun udveksles til

anvendelse til de formål, som disse myndigheder har givet deres samtykke til.

2. Den kompetente myndighed, der er udpeget som kontaktpunkt, kan videregive de oplysnin-

ger, den har modtaget i henhold til stk. 1 og artikel 55 og 63, til de myndigheder, der er omhandlet i

artikel 49. De må ikke videregive dem til andre organer eller fysiske eller juridiske personer uden

udtrykkelig tilladelse fra de kompetente myndigheder, som meddelte oplysningerne, og de må alene

anvendes til de formål, som disse myndigheder har givet deres tilladelse til, undtagen i behørigt

begrundede tilfælde. I sidstnævnte tilfælde underretter kontaktpunktet straks det kontaktpunkt, som

sendte oplysningerne.
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3. De i artikel 49 omhandlede myndigheder samt andre organer eller fysiske og juridiske perso-

ner, der i henhold til denne artikels stk. 1 eller artikel 55 og 63 modtager fortrolige oplysninger, må

kun anvende disse i forbindelse med udøvelsen af deres hverv, herunder navnlig:

a) til at kontrollere, at betingelserne for adgang til at udøve virksomhed som investeringsselskab

er opfyldt og til at lette det individuelle eller det konsoliderede tilsyn med investeringsselska-

bernes virksomhed, særlig med hensyn til kapitalkravene i direktiv 93/6/EØF, administrativ

og regnskabsmæssig praksis samt intern kontrol, eller

b) til at overvåge handelssystemers korrekte funktion, eller

c) til at pålægge sanktioner, eller

d) hvis de kompetente myndigheders afgørelser påklages til højere administrativ myndighed,

eller

e) hvis de kompetente myndigheders afgørelser indbringes for domstolene efter artikel 52, eller

f) i den i artikel 53 omhandlede udenretslige ordning for investorklager.

4. Kommissionen kan efter proceduren i artikel 64, stk. 2, vedtage gennemførelsesbestemmelser

om proceduren for udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder.
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5. Artikel 54, 58 og 63 er ikke til hinder for, at en kompetent myndighed til centralbanker, Det

Europæiske Centralbanksystem og Den Europæiske Centralbank i deres egenskab af pengepolitiske

myndigheder og eventuelt andre offentlige myndigheder, der fører tilsyn med betalings- og afvik-

lingssystemer, videregiver de fortrolige oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres

arbejde; der er heller ikke noget til hinder for, at sådanne myndigheder eller organer til de kompe-

tente myndigheder videregiver oplysninger, som de har brug for til at udføre deres opgaver i hen-

hold til dette direktiv.

Artikel 59

Nægtelse af samarbejde

En kompetent myndighed kan kun i følgende tilfælde nægte at efterkomme en anmodning om sam-

arbejde i forbindelse med en undersøgelse, kontrol på stedet eller tilsyn efter bestemmelserne i arti-

kel 57, eller at udveksle oplysninger i henhold til artikel 58:

a) undersøgelsen, kontrollen, tilsynet eller udvekslingen af oplysninger kan bringe den pågæl-

dende medlemsstats suverænitet, sikkerhed eller grundlæggende retsprincipper i fare

b) der er allerede indledt retsforfølgning med hensyn til de samme forhold og mod de samme

personer ved denne stats myndigheder

c) disse personer har allerede fået endelig dom for de samme forhold af denne stats kompetente

myndigheder.
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I tilfælde af nægtelse skal den kompetente myndighed give den kompetente myndighed, der frem-

sætter anmodningen, meddelelse herom og fremlægge så detaljerede oplysninger som muligt.

Artikel 60

Myndighedernes indbyrdes konsultation før meddelelsen af tilladelse

1. Der skal finde forudgående konsultation sted med de kompetente myndigheder i den anden

medlemsstat om meddelelse af tilladelse til et investeringsselskab, der

a) er dattervirksomhed af et investeringsselskab eller et kreditinstitut, der er har fået tilladelse i

en anden medlemsstat,

b) er dattervirksomhed af en modervirksomhed for et investeringsselskab , eller et kreditinstitut,

der har fået tilladelse i en anden medlemsstat, eller

c) kontrolleres af de samme fysiske eller juridiske personer, som kontrollerer et investeringssel-

skab eller et kreditinstitut, der har fået tilladelse i en anden medlemsstat.

2. Den kompetente myndighed i en berørt medlemsstat, som har ansvar for tilsynet med kredit-

institutter eller forsikringsselskaber, høres forud for meddelelse af tilladelse til et investeringssel-

skab, der er

a) dattervirksomhed af et kreditinstitut eller forsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i

Fællesskabet,

b) dattervirksomhed af modervirksomheden for et kreditinstitut eller forsikringsselskab, der er

meddelt tilladelse i Fællesskabet, eller



13421/3/03 REV 3 NS/mm 120
DG G I    DA

c) kontrolleret af den samme fysiske eller juridiske person, som kontrollerer et kreditinstitut eller

forsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i Fællesskabet.

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede relevante kompetente myndigheder hører navnlig hinanden ved

vurdering af aktionærernes og selskabsdeltagernes egnethed samt af omdømme og erfaring hos per-

soner, der faktisk leder forretningerne, og som deltager i ledelsen af en anden enhed i samme kon-

cern. Myndighederne udveksler alle oplysninger om aktionærers og selskabsdeltageres egnethed og

hæderlighed samt om omdømme og erfaringer hos de personer, der faktisk leder forretningerne, i

det omfang deres omdømme og erfaringer har betydning for de øvrige involverede kompetente

myndigheder, for meddelelsen af tilladelse og for den løbende vurdering af, om betingelserne for

fortsat drift er opfyldt.

Artikel 61

Beføjelser til værtslande

1. Værtslandene kan – til statistisk brug – kræve, at alle investeringsselskaber, der har filialer på

deres område, regelmæssigt foretager indberetning om disse filialers virksomhed.

2. Værtslandet kan med henblik på varetagelse af de opgaver, der påhviler det efter dette direk-

tiv, kræve, at filialer af investeringsselskaber giver de nødvendige oplysninger til kontrol af, at de

overholder de af værtslandets normer, der gælder for dem, i de i artikel 32, stk. 7, omhandlede til-

fælde. Sådanne krav må ikke være mere vidtgående end dem, de pågældende medlemsstater stiller

til etablerede selskaber for at kunne kontrollere, at disse overholder de samme normer.
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Artikel 62

Værtslandes beskyttelsesforanstaltninger

1. Hvis den kompetente myndighed i værtslandet har klare og påviselige grunde til at tro, at et

investeringsselskab, der virker på dets område i henhold til reglerne om fri udveksling af tjeneste-

ydelser, eller at et investeringsselskab, der har en filial på dets område, har tilsidesat forpligtelserne

i de bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv, og hvis bestemmelserne ikke giver nogen

beføjelser til den kompetente myndighed i værtslandet, forelægger den disse grunde for den kom-

petente myndighed i hjemlandet.

Hvis investeringsselskabet trods de foranstaltninger, der træffes af den kompetente myndighed i

hjemlandet, eller fordi disse foranstaltninger viser sig utilstrækkelige, fortsætter med at optræde på

en måde, der klart skader værtslandets investorers interesser eller markedernes ordnede funktion,

træffer den kompetente myndighed i værtslandet efter at have underrettet den kompetente myndig-

hed i hjemlandet herom alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte investorerne og markeder-

nes korrekte funktion. Dette indebærer, at investeringsselskaber, der overtræder bestemmelserne,

kan forhindres i at udføre yderligere forretninger på deres områder. Kommissionen underrettes

straks om sådanne foranstaltninger.

2. Hvis de kompetente myndigheder i et værtsland konstaterer, at et investeringsselskab, der har

en filial på værtslandets område, ikke overholder de love eller administrative bestemmelser, som

værtslandet har vedtaget i medfør af dette direktivs bestemmelser, og hvor direktivets bestemmelser

tillægger værtslandets myndigheder kompetence, stiller disse myndigheder krav til det pågældende

investeringsselskab om at bringe de ulovlige forhold til ophør.
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Hvis det pågældende investeringsselskab ikke tager de nødvendige skridt, skal værtslandets kom-

petente myndigheder træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at investerings-

selskabet bringer det ulovlige forhold til ophør. Arten af disse foranstaltninger skal meddeles hjem-

landets kompetente myndigheder.

Hvis det pågældende investeringsselskab til trods for de foranstaltninger, der er truffet af værtslan-

det, fortsat overtræder de i første afsnit omhandlede lovbestemmelser, som finder anvendelse i

værtslandet, kan værtslandet, efter at have givet de kompetente myndigheder i hjemlandet underret-

ning herom, træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge eller straffe nye ulovlig-

heder, og om nødvendigt forhindre at investeringsselskabet udfører nye forretninger på dets område.

Kommissionen skal straks have meddelelse om sådanne foranstaltninger.

3. Hvis den kompetente myndighed i værtslandet for et reguleret marked eller en MHF har klare

og påviselige grunde til at tro, at et sådant reguleret marked eller en MHF har tilsidesat forpligtel-

serne i de bestemmelser, der vedtages i medfør af dette direktiv, forelægger den disse grunde for

den kompetente myndighed i det regulerede markeds eller MHF'ens hjemland.

Hvis det pågældende regulerede marked eller MHF trods de foranstaltninger, der træffes af den

kompetente myndighed i hjemlandet, eller fordi disse foranstaltninger viser sig utilstrækkelige, fort-

sætter med at optræde på en måde, der klart skader værtslandets investorers interesser eller marke-

dernes ordnede funktion, træffer den kompetente myndighed i værtslandet efter at have underrettet

den kompetente myndighed i hjemlandet herom alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte in-

vestorer og markedernes ordnede funktion. Dette indebærer, at det pågældende regulerede marked

eller MHF kan forhindres i at give fjernmedlemmer eller deltagere, der er etableret i værtslandet,

adgang til deres ordninger. Kommissionen skal straks have meddelelse om sådanne foranstaltnin-

ger.
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4. Enhver foranstaltning, der træffes efter stk. 1, 2 eller 3, og hvorved der pålægges sanktioner

eller begrænsninger i et investeringsselskabs eller et reguleret markeds aktiviteter, skal være behø-

rigt begrundet og skal meddeles det pågældende investeringsselskab eller regulerede marked.

KAPITEL III

SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

Artikel 63

Udveksling af oplysninger med tredjelande

1. Medlemsstaterne må kun indgå samarbejdsaftaler om udveksling af oplysninger med de kom-

petente myndigheder i tredjelande, såfremt de oplysninger, der videregives, er underlagt en tavs-

hedspligt, der er mindst svarer til tavshedspligten i henhold til artikel 54. Udvekslingen af oplysnin-

ger skal have til formål at give disse kompetente myndigheder mulighed for at udføre deres opga-

ver.

Medlemsstaterne kan videregive personoplysninger til tredjelande i overensstemmelse med kapi-

tel IV i direktiv 95/46/EF.

Medlemsstaterne kan også indgå samarbejdsaftaler om udveksling af oplysninger med tredjelandes

myndigheder, organer og fysiske eller juridiske personer, der har ansvaret for

i) tilsyn med kreditinstitutter, andre finansielle institutioner og forsikringsselskaber samt med de

finansielle markeder
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ii) likvidation og konkursbehandling af investeringsselskaber og lignende procedurer

iii) den lovpligtige revision af investeringsselskabers og andre finansielle enheder, kreditinsti-

tutters og forsikringsselskabers regnskaber i forbindelse med udførelsen af deres tilsynsop-

gaver, eller som forvalter garantiordninger i forbindelse med udførelsen af deres opgaver

iv) tilsyn med organer, der er ansvarlige for likvidation og konkursbehandling af investeringssel-

skaber og lignende procedurer

v) tilsyn med personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af forsikringsselskabers,

kreditinstitutters, investeringsselskabers og andre finansielle enheders regnskaber,

men kun såfremt de oplysninger, der videregives, er underlagt en tavshedspligt, der er mindst svarer

til tavshedspligten i henhold til artikel 54. Udvekslingen af oplysninger skal have til formål at give

disse myndigheder, organer og fysiske eller juridiske personer mulighed for at udføre deres opga-

ver.

2. Når oplysningerne hidrører fra en anden medlemsstat, må de ikke videregives uden udtrykke-

lig tilladelse fra de kompetente myndigheder, som først har videregivet oplysningerne, og de må i

givet fald alene anvendes til de formål, som disse myndigheder har givet deres samtykke til. Den

samme bestemmelse gælder for oplysninger, der afgives af kompetente myndigheder i tredjelande.
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AFSNIT V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 64

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af Det Europæiske Værdipapirudvalg, der er nedsat ved Kommissionens

afgørelse 2001/528/EF1 (i det følgende benævnt "udvalget").

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF, jf.

dennes artikel 8, for så vidt de gennemførelsesforanstaltninger, der træffes efter denne procedure,

ikke ændrer de grundlæggende bestemmelser i dette direktiv.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3. Efter udløbet af en fireårig periode fra direktivets ikrafttrædelse og uden at dette berører de

gennemførelsesbestemmelser, der allerede er vedtaget, suspenderes anvendelsen af dette direktivs

bestemmelser, som i henhold til stk. 2 kræver, at der vedtages tekniske regler og afgørelser. Europa-

Parlamentet og Rådet kan på forslag af Kommissionen forny disse bestemmelser efter proceduren i

traktatens artikel 251 og tager dem med henblik herpå op til revision inden udløbet af ovennævnte

tidsrum.

                                                
1 EFT L 191 af 13.7.2001, s. 45.
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Artikel 65

Rapporter og revision

1. Senest den ...* aflægger Kommissionen efter en offentlig høring og på baggrund af drøftelser

med de kompetente myndigheder rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om den eventuelle udvi-

delse af anvendelsesområdet for dette direktivs bestemmelser om gennemsigtighedskravene før og

efter handelen til også at omfatte transaktioner med andre typer finansielle instrumenter end aktier.

2. Inden den ...** aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendel-

sen af artikel 27.

3. Inden den ...*** aflægger Kommissionen efter en offentlig høring og på baggrund af drøftelser

med de kompetente myndigheder rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om:

a) den fortsatte hensigtsmæssighed af undtagelsen i henhold til artikel 2, stk. 1, litra k), for virk-

somheder, hvis hovederhverv består i handel for egen regning med råvarederivater

b) form og indhold af rimelige krav til meddelelsen af tilladelse til og tilsynet med virksomheder

som f.eks. investeringsselskaber i dette direktivs forstand

c) hensigtsmæssigheden af bestemmelserne vedrørende udpegelse af tilknyttede agenter til ud-

førelse af investeringsservice og/eller -aktiviteter, navnlig for så vidt angår tilsynet med dem

d) den fortsatte hensigtsmæssighed af undtagelsen i henhold til artikel 2, stk. 1, litra i).

                                                
* To år efter dette direktivs ikrafttræden.
** Tre år efter dette direktivs ikrafttræden.
*** 30 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.



13421/3/03 REV 3 NS/bnj 127
DG G I    DA

4. Inden den ...* forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om fjer-

nelsen af de hindringer, som kan stå i vejen for en konsolidering på europæisk plan af de oplysnin-

ger, som de forskellige handelssystemer har pligt til at offentliggøre.

5. På grundlag af de i stk. 1-4 anførte rapporter kan Kommissionen fremlægge forslag til relate-

rede ændringer af dette direktiv.

6. Inden den ...** aflægger Kommissionen på baggrund af drøftelser med de kompetente myn-

digheder rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om den fortsatte hensigtsmæssighed af kravene

om en erhvervsansvarsforsikring for formidlere i henhold til EF-lovgivningen.

Artikel 66

Ændring af direktiv 85/611/EØF

I artikel 5 i direktiv 85/611/EØF affattes stk. 4 således:

"4. Artikel 2, stk. 2, og artikel 12, 13 og 19 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/   /EF+

af ... om markeder for finansielle instrumenter* finder anvendelse på administrationsselskabers præ-

station af de tjenesteydelser, der er omhandlet i stk. 3 i denne artikel.

____________________

* EUT L ...".

                                                
* 30 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
** Et år efter dette direktivs ikrafttræden.
+ Henvisning til nærværende direktiv indsættes af OPOCE.
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Artikel 67

Ændringer i direktiv 93/6/EØF

I direktiv 93/6/EØF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 2, nr. 2, affattes således:

"2. "investeringsselskab", alle institutter, der svarer til definitionen i artikel 4, nr. 1, i

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/   /EF+ af ... om markeder for finansielle

instrumenter*, som er underlagt kravene i nævnte direktiv, bortset fra:

a) kreditinstitutter

b) lokale firmaer som defineret i nr. 20, og

c) firmaer, der kun har tilladelse til at yde investeringsrådgivning og/eller modtage og

formidle ordrer fra investorer, i begge tilfælde uden at opbevare penge og/eller værdi-

papirer, der tilhører deres kunder, og som derfor ikke på noget tidspunkt risikerer at

komme i debet hos deres kunder.

____________________

* EUT L ...".

                                                
+ Henvisning til nærværende direktiv indsættes af OPOCE.
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2) Artikel 3, nr. 4, affattes således:

"4. De i artikel 2, stk. 2, litra b), omhandlede selskaber skal have en startkapital på

50 000 EUR i det omfang, de er omfattet af reglerne om fri etablering eller fri udveksling af

tjenesteydelser i artikel 31 eller 32 i direktiv 2003/../EF+."

3) I artikel 3 indsættes følgende stykker:

"4a. Indtil revisionen af direktiv 93/6/EØF har fundet sted, skal de i artikel 2, stk. 2, litra c),

nævnte selskaber råde over:

a) en startkapital på 50 000 EUR, eller

b) en erhvervsansvarsforsikring, som dækker hele Fællesskabet, eller anden tilsvarende ga-

ranti mod erstatningskrav som følge af pligtforsømmelse, med en dækning på mindst

1 000 000 EUR for hvert erstatningskrav, dog højst 1 500 000 EUR i alt om året for alle

krav, eller

c) en kombination af startkapital og erhvervsansvarsforsikring i en form, som giver en

dækning, der svarer til litra a) og b) ovenfor.

                                                
+ Henvisning til nærværende direktiv indsættes af OPOCE.



13421/3/03 REV 3 NS/bnj 130
DG G I    DA

De i dette stykke omhandlede beløb skal revideres regelmæssigt af Kommissionen under hen-

syn til udviklingen i Eurostats europæiske forbrugerprisindeks, og tilpasningerne skal være de

samme og ske på samme tid som tilpasningerne efter artikel 4, stk. 7, i Europa-Parlamentets

og Rådets direktiv 2002/92/EF af 9. december 2002 om forsikringsmæglervirksomhed*.

4b. Hvis et investeringsselskab, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra c), også er registre-

ret i henhold til direktiv 2002/92/EF, skal det opfylde det i samme direktivs artikel 4, stk. 3,

fastsatte krav og skal supplerende have:

a) en startkapital på 25 000 EUR, eller

b) en erhvervsansvarsforsikring, som dækker hele Fællesskabet, eller anden tilsvarende ga-

ranti mod erstatningskrav som følge af pligtforsømmelse, med en dækning på mindst

500 000 EUR for hvert erstatningskrav, dog højst 750 000 EUR i alt om året for alle

krav, eller

c) en kombination af startkapital og erhvervsansvarsforsikring i en form, som giver en

dækning, der svarer til litra a) og b).

____________________
* EFT L 9 af 15.1.2003. s. 3."
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Artikel 68

Ændring af direktiv 2000/12/EF

Bilag 1 til direktiv 2000/12/EF ændres således:

I slutningen af bilag I tilføjes følgende sætning:

"De i bilag I, afsnit A og B, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/   /EF+ af ...* anførte

tjenesteydelser og aktiviteter i tilknytning til de i bilag I, afsnit C, omhandlede markeder for finan-

sielle instrumenter, er omfattet af principperne om gensidig anerkendelse i nærværende direktiv.

____________________
* EUT L ...".

Artikel 69

Ophævelse af direktiv 93/22/EØF

Rådets direktiv 93/22/EØF ophæves med virkning fra den ..........................*. Henvisninger til

direktiv 93/22/EØF skal fortolkes som henvisninger til dette direktiv. Henvisninger til begreber, der

er defineret i direktiv 93/22/EØF, eller til artikler heri, skal fortolkes som henvisninger til det tilsva-

rende begreb, der er defineret i nærværende direktiv eller til artikler heri.

                                                
+ Henvisning til nærværende direktiv indsættes af OPOCE.
* 24 måneder efter direktivets ikrafttræden.
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Artikel 70

Gennemførelse

Medlemsstaterne vedtager de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efter-

komme dette direktiv, senest den ...*. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og bestemmelser, skal de ved vedtagelsen indeholde en

henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De

nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 71

Overgangsbestemmelser

1. Investeringsselskaber, der i deres hjemland allerede har fået tilladelse til at yde investerings-

service før den ...*, anses også for at have tilladelse hertil i medfør af dette direktiv, såfremt hjem-

landets lovgivning fastsætter, at investeringsselskaber for at udøve en sådan virksomhed skal over-

holde krav, der svarer til de i artikel 9-14 fastsatte.

2. Et reguleret marked eller en markedsoperatør, som allerede har fået tilladelse i hjemlandet før

den ...*, anses også for at have tilladelse hertil i medfør af dette direktiv, såfremt hjemlandets lov-

givning fastsætter, at det regulerede marked eller markedsoperatøren (alt efter, hvad der er tale om)

skal overholde krav, der svarer til de i afsnit III fastsatte.

                                                
* 24 måneder efter direktivets ikrafttræden.
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3. Tilknyttede agenter, der allerede er optaget i et offentligt register før den ... *, anses også for at

være registreret efter dette direktiv, hvis hjemlandets lovgivning fastsætter, at tilknyttede agenter

skal overholde krav, der svarer til de i artikel 23 fastsatte.

4. Oplysninger, der er videregivet inden den ...*, efter artikel 17, 18 eller 30 i direktiv

93/22/EØF, anses for at være videregivet efter artikel 31 og 32 i dette direktiv.

Artikel 72

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på dagen for dets offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 73

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________

                                                
* 24 måneder efter direktivets ikrafttræden.
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BILAG I

LISTE OVER TJENESTEYDELSER OG AKTIVITETEROG FINANSIELLE INSTRUMENTER

Afsnit A: Tjenesteydelser og aktiviteter

1) Modtagelse og formidling af ordrer vedrørende et eller flere finansielle instrumenter

2) Udførelse af ordrer for kunders regning

3) Handel for egen regning

4) Porteføljepleje

5) Investeringsrådgivning

6) Afsætningsgaranti for finansielle instrumenter og/eller placering af finansielle instrumenter på

grundlag af en fast forpligtelse

7) Placering af finansielle instrumenter uden fast forpligtelse

8) Drift af multilaterale handelsfaciliteter.
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Afsnit B: Accessoriske tjenesteydelser

1) Opbevaring og forvaltning af finansielle instrumenter for kunders regning, herunder depot-

virksomhed og tilknyttede tjenesteydelser som f.eks. sikkerhedsstillelse/likviditetspleje

2) Kredit- eller långivning til en investor, således at denne kan udføre en transaktion med et eller

flere finansielle instrumenter, såfremt den virksomhed, der yder kreditten eller lånet, deltager i

transaktionen

3) Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstrukturer, industristrategi og dermed be-

slægtede spørgsmål samt rådgivning og tjenesteydelser vedrørende fusioner og opkøb af virk-

somheder

4) Valutatransaktioner, når de pågældende transaktioner og forretninger er et led i ydelsen af

investeringsservice

5) Investeringsanalyser og finansielle analyser eller andre former for generelle anbefalinger ved-

rørende transaktioner med finansielle instrumenter.

6) Tjenesteydelser vedrørende afsætningsgaranti.
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Afsnit C: Finansielle instrumenter

1) Værdipapirer

2) Pengemarkedsinstrumenter

3) Andele i institutter for kollektiv investering

4) Optioner, futures, swaps, fremtidige renteaftaler (FRA) og enhver anden derivataftale der ved-

rører værdipapirer, valutaer, renter eller afkast som reference, eller andre derivater, finansielle

indeks eller andre finansielle mål og som kan afvikles fysisk eller afregnes kontant

5) Optioner, futures, swaps og enhver anden derivataftale, der vedrører råvarer, som kan afreg-

nes kontant

6) Optioner, futures, swaps og enhver anden derivataftale, der vedrører råvarer, som kun kan af-

vikles fysisk, såfremt de handles på et reguleret marked og/eller en MHF

7) Kreditderivater

8) Finansielle differencekontrakter.

________________________
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BILAG II

PROFESSIONELLE KUNDER I DETTE DIREKTIVS FORSTAND

En professionel kunde er en kunde, der besidder den fornødne erfaring, viden og ekspertise til at

træffe sine egne investeringsbeslutninger og foretage en korrekt vurdering af risiciene i forbindelse

hermed. For at komme i betragtning som professionel kunde skal kunden opfylde følgende krav:

I. Kundekategorier, der anses for professionelle

Følgende bør alle anses for professionelle i direktivets forstand i forbindelse med alle tjenesteydel-

ser, og aktiviteter, hvori indgår investeringsservice og finansielle instrumenter.

1) Foretagender, der skal have tilladelse eller underkastes regulering for at virke på de finansielle

markeder. Nedenstående liste bør forstås som omfattende alle foretagender, der har fået tilla-

delse, og som udøver de for de nævnte foretagender kendetegnende aktiviteter: foretagender,

der har fået tilladelse af en medlemsstat i henhold til et direktiv, foretagender, der har fået til-

ladelse af eller er underkastet regulering i en medlemsstat uden hjemmel i et direktiv, samt

foretagender, der har fået tilladelse af eller er underkastet regulering i et tredjeland:

a) Kreditinstitutter

b) Investeringsselskaber
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c) Andre finansielle enheder, der har fået tilladelse eller er underkastet regulering

d) Forsikringsselskaber

e) Kollektive investeringsordninger og selskaber, der administrer sådanne ordninger

f) Pensionskasser og disses administrationsselskaber

g) Råvare- og råvarederivathandlere

h) Lokale firmaer

i) Andre institutionelle investorer.

2) Store virksomheder, der opfylder to af følgende krav til størrelse på virksomhedsplan:

– balancesum: 20 000 000 EUR

– nettoomsætning: 40 000 000 EUR

– egenkapital:   2 000 000 EUR.
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3) Nationale og regionale regeringer, offentlige organer, der forvalter den offentlige gæld, cen-

tralbanker, internationale og overnationale institutioner som f.eks. Verdensbanken, IMF,

ECB, EIB og andre lignende internationale organisationer.

Ovennævnte foretagender anses for professionelle kunder. De skal dog have mulighed for at an-

mode om behandling som ikke-professionelle, og investeringsselskaber kan indvillige i at yde en

højere grad af beskyttelse. Når et investeringsselskabs kunde er en af ovennævnte virksomheder

skal investeringsselskabet, før det præsterer tjenesteydelser, underrette kunden om, at han ud fra de

foreliggende oplysninger anses for at være en professionel kunde og vil blive behandlet som sådan,

medmindre investeringsselskabet og kunden træffer anden aftale. Investeringsselskabet skal tillige

underrette kunden om, at han kan anmode om en ændring af aftalebetingelserne med henblik på at

opnå en højere grad af beskyttelse.

Det påhviler en kunde, der anses som professionel kunde, at anmode om en højere grad af beskyt-

telse, når vedkommende mener sig ude af stand til at foretage en korrekt risikovurdering eller -

styring.

Denne højere grad af beskyttelse vil blive ydet, når en kunde, der anses for at være professionel,

indgår en skriftlig aftale med investeringsselskabet om ikke at blive behandlet som professionel ved

anvendelsen af reglerne for god forretningsskik. Det skal fremgå af en sådan aftale, om denne gæl-

der for en eller flere særlige tjenesteydelser eller transaktioner eller for en eller flere typer produkter

eller transaktioner.
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II. Kunder, der efter anmodning kan behandles som professionelle kunder

II.1. Identifikationskriterier

Kunder, der ikke er nævnt i afsnit I, herunder offentlige organer og individuelle privatinvestorer,

kan også give afkald på en del af den beskyttelse, der ydes i henhold til reglerne om god forret-

ningsskik.

Investeringsselskaber bør derfor have mulighed for at behandle alle ovennævnte kunder som profes-

sionelle kunder, forudsat at de relevante kriterier nedenfor er opfyldt og nedenstående procedure er

fulgt. Disse kunder må dog ikke antages at besidde viden om markederne og erfaring, der kan sam-

menlignes med de i afsnit I omhandlede kategoriers viden og erfaring.

Ethvert afkald på den beskyttelse, der ydes af standardreglerne for god forretningsskik, anses kun

for gyldigt, såfremt investeringsselskabet efter en fyldestgørende vurdering af kundens ekspertise,

erfaringer og viden og på baggrund af de påtænkte transaktioners eller tjenesteydelsers art har op-

nået en rimelig sikkerhed for, at kunden er i stand til at træffe sine egne investeringsbeslutninger og

forstå de involverede risici.

Den egnethedsprøve, der anvendes over for ledere og direktører af foretagender, der har fået tilla-

delse efter de finansielle direktiver, er et eksempel på, hvorledes ekspertise og viden kan vurderes. I

tilfælde af mindre foretagender bør den person, der gøres til genstand for ovenstående vurdering,

være den person, der har fået tilladelse til at gennemføre transaktioner for foretagendets regning.



13421/3/03 REV 3 NS/aa 5
BILAG II DG G I    DA

Ved ovennævnte vurdering bør mindst to af følgende kriterier være opfyldt:

– kunden har foretaget omfattende transaktioner på det relevante marked gennemsnitlig ti gange

pr. kvartal i de foregående fire kvartaler

– størrelsen af kundens portefølje, der defineres som omfattende kontantbeholdning og finan-

sielle instrumenter, overstiger 500 000 EUR

– kunden arbejder eller har arbejdet i den finansielle sektor i mindst ét år i en stilling, der kræ-

ver viden om de påtænkte transaktioner eller tjenesteydelser.

II.2. Procedure

De ovenfor definerede kunder kan kun give afkald på beskyttelsen i henhold til de detaljerede regler

om god forretningsskik efter følgende procedure:

– de skal skriftligt meddele investeringsselskabet, at de ønsker at blive behandlet som profes-

sionelle kunder, enten generelt eller i forbindelse med en bestemt investeringsservice eller

transaktion eller en bestemt transaktions- eller produkttype

– investeringsselskabet skal give dem en klar skriftlig orientering om den beskyttelse og de

investorgarantirettigheder, de risikerer at miste

– de skal skriftligt i et andet dokument end kontrakten erklære, at de kender følgerne af at miste

denne beskyttelse.
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Investeringsselskaber skal, før de beslutter at imødekomme eventuelle ønsker om at give afkald på

beskyttelse, træffe alle rimelige foranstaltninger til at sikre, at en kunde, der anmoder om at blive

behandlet som professionel kunde, opfylder kravene i afsnit II.1 ovenfor.

Hvis kunder allerede er blevet klassificeret som professionelle kunder efter kriterier og procedurer

svarende til ovenstående, er det imidlertid ikke hensigten, at deres relationer til investeringsselska-

ber skal berøres af eventuelle nye regler, der vedtages i henhold til dette bilag.

Investeringsselskaber skal ved klassificeringen af kunder følge hensigtsmæssige skriftlige interne

politikker og procedurer. Professionelle kunder er ansvarlige for, at investeringsselskabet holdes

løbende underrettet om enhver ændring, der vil kunne påvirke deres klassificering. Hvis investe-

ringsselskabet imidlertid bliver klar over, at kunden ikke længere opfylder de oprindelige betingel-

ser, som berettigede ham til en behandling som professionel kunde, skal investeringsselskabet

træffe passende forholdsregler.

________________________
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RÅDETS BEGRUNDELSE
Vedr.: Fælles holdning vedtaget af Rådet den 8. december 2003 med henblik på vedtagelse af

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markeder for finansielle instrumenter,
om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, Rådets direktiv 93/6/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF samt om ophævelse af Rådets direk-
tiv 93/22/EØF

RÅDETS BEGRUNDELSE
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I. INDLEDNING

1. Den 22. november 2002 forelagde Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv om investeringsservice og regulerede markeder1, som skulle træde i stedet for
det nuværende direktiv om investeringsservice.

2. Den Europæiske Centralbank og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav ud-
talelse henholdsvis den 12. juni 20032 og den 18. juni 20033. Europa-Parlamentet afgav før-
stebehandlingsudtalelse den 25. september 20034.

3. Rådet vedtog sin fælles holdning i henhold til traktatens artikel 251 den 8. december 2003.

FORMÅL

Direktivet er et nøgleelement i gennemførelsen af handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser.

Dets overordnede mål er at skabe et integreret finansielt marked, hvor investorerne nyder effektiv
beskyttelse, og hvor det samlede markeds effektivitet og integritet er sikret. Dette mål skal nås ved
at indføre fælles reguleringsmæssige krav til investeringsselskaber, uanset hvor i Fællesskabet disse
har fået tilladelse, og til den måde, regulerede markeder og andre handelssystemer fungerer på.

Direktivet vil øge harmoniseringen af de nationale regler og give investeringsselskaber et effektivt
"fælles pas", som vil sætte dem i stand til at operere i hele EU på grundlag af en tilladelse i deres
hjemland. Det vil også sikre, at investorerne nyder en høj grad af beskyttelse, når de gør brug af in-
vesteringsselskaber, uanset hvor disse befinder sig i EU. Med direktivet tilstræbes for første gang en
samlet reguleringsmæssig ramme for organiseret udførelse af investortransaktioner gennem børser,
andre multilaterale handelssystemer og investeringsselskaber.

                                                
1 EUT C 71 E af 25.3.2003, s. 62.
2 EUT C 144 af 20.6.2003, s. 6.
3 EUT C 220 af 16.9.2003, s. 1.
4 EUT C ... (endnu ikke offentliggjort i EUT).
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Det foreslåede direktiv skal afløse det tidligere direktiv (93/22/EØF) om investeringsservice, der
fastsatte en reguleringsmæssig ramme, som ikke længere udgør et passende svar på de presserende
reguleringsmæssige spørgsmål, der følger af de nye markedsstrukturer og den nye forretnings- og
tilsynspraksis, der er under udvikling.

II. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

Den fælles holdning er i store træk i overensstemmelse med Kommissionens forslag. I det følgende
redegøres der for de vigtigste ændringer, som Rådet har foretaget i Kommissionens forslag. Derud-
over indeholder den fælles holdning nogle mindre ændringer af Kommissionens forslag, hovedsa-
gelig vedrørende tekniske aspekter af tekstens affattelse med henblik på at øge den retlige sikker-
hed, gøre teksten klarere eller lette gennemførelsen.

Rådet har i hele teksten tilstræbt at finde en balance mellem behovet for at sikre en passende be-
skyttelse af investorerne og behovet for at undgå unødvendige reguleringsmæssige krav, som kunne
hindre markederne for finansielle instrumenter i at fungere effektivt.

Der er meget stor overensstemmelse mellem den linje, som Rådet har lagt sig fast på i den fælles
holdning, og den linje, som Europa-Parlamentet har foreslået, selv om den fælles holdning mange
steder er affattet på en måde, som er teknisk anderledes. Den fælles holdning indeholder enten helt
eller delvis 72 af de ændringer, som Europa-Parlamentet har foreslået. Der er indarbejdet
36 ændringer (ændring 4, 14, 16, 22, 23, 28, 35, 39, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 60, 63, 64, 65, 67, 77,
88, 151, 95, 99, 158, 101,104, 106, 114, 116, 117, 118, 128, 133, 134, 135), enten som oprindeligt
foreslået eller i en anden affattelse, der gengiver tankegangen i ændringen, og yderligere
36 ændringer (ændring 1, 3, 6, 9, 12, 15, 156, 157, 25, 27, 32, 33, 36, 38, 149, 54, 61, 66, 69, 70,
73, 75, 76, 78, 80, 82, 86, 94, 98, 103, 108, 109, 112, 122, 130, 132) er indarbejdet delvis. Det har
ikke været muligt at indarbejde de resterende 74 ændringer.
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Afsnit I - Definitioner og anvendelsesområde

Anvendelsesområdet er i alt væsentligt det, som Kommissionen har foreslået.

Det er nøje blevet overvejet, hvilke artikler i direktivet der skal finde anvendelse på banker, så man
undgår, at banker, som har tilladelse til at yde investeringsservice i henhold til banklovgivningen,
bliver underlagt endnu et sæt tilladelseskrav, hvilket var den betænkelighed, som lå bag Europa-
Parlamentets ændring 12. Artikel 1 er blevet ændret i overensstemmelse hermed. Betragtning 18 gør
det klart, at når et kreditinstitut beslutter at yde investeringsservice eller udføre investeringsaktivi-
teter, bør den kompetente myndighed, før den giver en tilladelse, kontrollere, at det opfylder de re-
levante bestemmelser i dette direktiv.

Ud over nogle andre tekniske ændringer af de undtagelser, som Kommissionen har foreslået, er der
blevet indføjet yderligere to undtagelser i artikel 2, da det ikke blev skønnet hensigtsmæssigt at lade
disse grupper være omfattet af direktivets krav:

− personer, som ikke yder anden investeringsservice eller udfører andre investeringsaktiviteter
end handel for egen regning, og som ikke kan kategoriseres som prisstillere eller som
handlende for egen regning uden for et reguleret marked eller en MHF på et organiseret,
regelmæssigt og systematisk grundlag (artikel 2, stk. 1, litra d)), og

− personer, der i forbindelse med samtidig med andre erhvervsaktiviteter, der ikke er omfattet af
direktivet, yder investeringsrådgivning, såfremt sådan rådgivning ikke honoreres særskilt (ar-
tikel 2, stk. 1, litra j)).

Ændringerne af artikel 2, stk. 1, litra k), (litra i) i Kommissionens forslag ) omfatter en del af
Europa-Parlamentets ændring 15, og ændringerne af artikel 2, stk. 1, litra l) (litra j) i Kommissio-
nens forslag) gengiver tankegangen i Europa-Parlamentets ændring 16.
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Betragtningerne indeholder en yderligere præcisering af, hvordan undtagelserne skal forstås:

− Betragtning 8 gør det klart, at personer, der administrerer deres egne aktiver, ikke er omfattet
af direktivet, hvilket er i overensstemmelse med tankegangen i Europa-Parlamentets æn-
dring 4.

− Betragtning 16 gør det klart, at for at være omfattet af undtagelserne i artikel 2 skal den på-
gældende person til stadighed opfylde betingelserne i nævnte artikel. Hvis et selskab yder in-
vesteringsservice og er undtaget fra direktivet, fordi denne service eller virksomhed er acces-
sorisk i forhold til hovederhvervet på koncernniveau, er denne service ikke længere omfattet
af undtagelsen vedrørende accessoriske tjenesteydelser, hvis udførelsen af denne service eller
disse aktiviteter ophører med at være accessorisk til hovederhvervet.

− Hvis et investeringsselskab på ikke-regelmæssig basis yder en eller flere former for investe-
ringsservice eller udfører en eller flere former for investeringsaktiviteter, der ikke er omfattet
af dets tilladelse, behøver det ikke nogen supplerende tilladelse i henhold til direktivet (be-
tragtning 19).

Artikel 3 i den fælles holdning giver medlemsstaterne mulighed for at undtage personer, som i alt
væsentligt kun må modtage og formidle ordrer og aldrig forvalte kunders midler eller værdipapirer.
Sådanne selskaber var undtaget fra direktiv 93/22/EØF, og Rådet har fundet det hensigtsmæssigt at
give medlemsstaterne mulighed for fortsat at undtage sådanne selskaber. Den fælles holdning har
således overtaget dele af Europa-Parlamentets ændring 156 og 157.

Definitionerne i artikel 4 (artikel 3 i Kommissionens forslag) er blevet tilpasset for at tage hensyn
til de ændringer af de dispositive bestemmelser i Kommissionens forslag, som der er redegjort for i
det følgende. Der er tilføjet nye definitioner af "selskab, der systematisk internaliserer", "prisstiller",
"porteføljepleje" og "detailkunde", og definitionen af "ordre til markedspris" er blevet udeladt, da
den var unødvendig. Europa-Parlamentets ændring 22, 23 og 28 er blevet indarbejdet fuldt ud i den
fælles holdning, og ændring 25, 27, 32 og 33 er blevet indarbejdet delvis.
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Bilag I er også blevet ændret: I afsnit A er punkt 4 blevet gjort klarere, og punkt 6 i Kommissionens
forslag er blevet splittet op i to separate punkter, det ene vedrørende afsætningsgaranti og det andet
vedrørende placering. I afsnit B i den fælles holdning er der blevet indføjet en ny accessorisk tjene-
steydelse, nemlig tjenesteydelser vedrørende afsætningsgaranti, og teksten til afsnit C er blevet fin-
pudset og gjort mere præcis. Europa-Parlamentets ændring 1 vedrørende råvarer er delvis blevet
indarbejdet i betragtning 4.

Betragtning 9 gør det endvidere klart, at når der i teksten henvises til personer, omfatter dette både
fysiske og juridiske personer, og betragtningen gengiver således tankegangen i flere af Europa-
Parlamentets ændringer (ændring 6, 14, 15, 16 og 130), som ændrede Kommissionens forslag for at
præcisere dette.

Afsnit II - Meddelelse af tilladelse til samt vilkår for drift af investeringsselskaber

Kapitel I - Betingelser og procedurer for meddelelse af tilladelse

Med hensyn til betingelserne og procedurerne for meddelelse af tilladelse følger den fælles hold-
ning i vid udstrækning Kommissionens forslag.

Artikel 5 (artikel 4 i Kommissionens forslag)

− Den bestemmelse, der giver fysiske personer ret til at få meddelt tilladelse som investerings-
selskab, er blevet overført til definitionen af investeringsselskab i artikel 4 stk. 1, og ordlyden
af artikel 5, stk. 1 og 2, er blevet gjort mere specifik.

− MHF'er er blevet underlagt alle bestemmelserne i afsnit II, kapitel I, og dermed er der blevet
taget hensyn til Europa-Parlamentets ændring 35.

− Bestemmelsen vedrørende et investeringsselskabs hovedkontor, der tidligere stod i artikel 3,
stk. 2, i direktiv 93/22/EØF, forbliver i artikel 5, stk. 4.

− Bestemmelsen om uddelegering i stk. 5 er blevet afpasset til den fælles holdnings generelle
linje med hensyn til uddelegering, som ikke tillader uddelegering af offentlig myndighed eller
skønsbeføjelser.
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Artikel 6-11 i den fælles holdning (artikel 5-10 i Kommissionens forslag) er i alt væsentligt uændret
i forhold til Kommissionens forslag. I artikel 10, stk. 1 (artikel 9 i Kommissionens forslag) er de
kompetente myndigheders opgaver blevet præciseret, og artikel 10, stk. 4, er blevet suppleret, så det
også omfatter administrationsselskaber for investeringsinstitutter (UCITS).

Artikel 12 svarer til teksten til artikel 11, stk. 1, i Kommissionens forslag. Rådet finder, at bestem-
melsen i artikel 11, stk. 2, i Kommissionens forslag ændrer direktiv 93/6/EØF, og denne bestem-
melse findes derfor i ændret form i artikel 67 i den fælles holdning, som ændrer nævnte direktiv (se
nedenfor).

Ændringerne af artikel 13 (artikel 12 i Kommissionens forslag) skal læses sammen med ændrin-
gerne af artikel 18 (artikel 16 i Kommissionens forslag). Uden at foretage nogen større ændringer af
de organisatoriske krav har den fælles holdning fået ordlyd, som har til formål at skille bestemmel-
serne om interessekonflikter i artikel 18 fra bestemmelserne om organisatoriske krav i artikel 13.
Navnlig ordlyden af de første fem stykker er blevet gjort mere specifik, og stk. 5 og 6 i Kommissio-
nens forslag er blevet slået sammen. Europa-Parlamentets ændring 39 og 40 er blevet indarbejdet og
ændring 38 delvis indarbejdet i den nye ordlyd af stk. 2.

Betragtning 25 og 26 gør det klart, at princippet om, at kundernes midler skal holdes adskilt fra sel-
skabets, jf. artikel 13, stk. 8, ikke bør forhindre et selskab i at investere i eget navn, men på vegne af
investor, når transaktionens form gør dette nødvendigt, og investor er indforstået hermed, f.eks. lån
af værdipapirer. På samme måde, når en kunde i overensstemmelse med Fællesskabets lovgivning
og navnlig direktivet om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse5 overdrager den fulde ejendomsret
til finansielle instrumenter eller midler til et investeringsselskab med henblik på at sikre eller på an-
den måde dække nuværende eller fremtidige, faktiske, eventuelle eller potentielle forpligtelser, bør
sådanne finansielle instrumenter eller midler heller ikke længere anses for at tilhøre kunden.

                                                
5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel

sikkerhedsstillelse, EFT L 168 af 27.6.2002, s. 43.
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Artikel 14 (artikel 13 i Kommissionens forslag) vedrørende handelsprocessen og afslutning af
transaktioner i en MHF er blevet suppleret med yderligere bestemmelser om finansielle instrumen-
ter, som kan handles, og om tilgængeligheden af oplysninger, idet hensigten har været at sikre den
nødvendige fleksibilitet i betragtning af MHF'ernes karakter. Den fælles holdning har ikke bibe-
holdt kravet om "den bedst mulige kurs" i Kommissionens forslag. Dette samt den indbyggede flek-
sibilitet i affattelsen af artiklen imødekommer nogle af de betænkeligheder, som lå bag Europa-
Parlamentets ændring 149.

Som Europa-Parlamentet har foreslået i ændring 44, er medlemskab af en MHF ikke længere knyt-
tet til begrebet godkendte modparter. Artiklen bestemmer i stedet, at reglerne om medlemskab skal
være gennemsigtige og bygge på objektive kriterier og at de skal opfylde de betingelser for med-
lemskab af et reguleret marked, der er fastsat i artikel 42, stk. 3. Det fastsættes derudover, at be-
stemmelserne om kundebeskyttelse i artikel 19, 21 og 22 ikke finder anvendelse på transaktioner,
der gennemføres i henhold til de regler, der gælder for en MHF, mellem dennes medlemmer eller
deltagere eller mellem en MHF og dennes medlemmer eller deltagere i forbindelse med anvendel-
sen af MHF'en.

Det blev anset for unødigt besværligt at kræve, at en MHF's regler og procedurer skulle forhånds-
godkendes af medlemsstaten, da et investeringsselskab, som driver en MHF, altid er er underlagt
tilsyn efter den generelle bestemmelse i artikel 17.

Rådet har ikke fundet det nødvendigt med gennemførelsesbestemmelser vedtaget på fællesskabs-
plan i artikel 14, og artikel 13, sidste stykke, i Kommissionens forslag er derfor ikke medtaget i den
fælles holdning.

Artikel 15 svarer i alt væsentligt til teksten til artikel 14 i Kommissionens forslag.
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Kapitel II - Vilkår for drift af investeringsselskaber

Artikel 15 i Kommissionens forslag er blevet delt op i to separate artikler i den fælles holdning. Den
ene, artikel 16, vedrører regelmæssig revision af betingelserne for meddelelse af den første tilla-
delse, og den anden, artikel 17, vedrører almindelige forpligtelser til at føre løbende tilsyn. Ordly-
den er blevet gjort mere fleksibel og dynamisk og fokuserer på tilsynsprocesserne. Ligesom i arti-
kel 5 er bestemmelserne om uddelegering blevet afpasset til den fælles holdnings generelle linje
med hensyn til uddelegering, der går ud på ikke at tillade uddelegering af offentlig myndighed eller
skønsbeføjelser.

Artikel 18 (artikel 16 i Kommissionens forslag) er blevet omstruktureret sammen med artikel 13,
(se ovenfor), og dens anvendelsesområde er blevet udvidet til også at omfatte konflikter mellem et
investeringsselskab og personer, der direkte eller indirekte er forbundet med selskabet ved et kon-
trolforhold.

Artikel 17 i Kommissionens forslag er blevet udeladt, da det var overflødigt.

Artikel 19 (artikel 18 i Kommissionens forslag) vedrørende forpligtelser med hensyn til god forret-
ningsskik er blevet præciseret og gjort mere nuanceret end i Kommissionens forslag. Med hensyn til
kravet om, at et investeringsselskab bør vurdere kunden, hans finansielle situation og investerings-
mål samt hans kendskab til investeringsområdet, så selskabet kan anbefale kunden et egnet finan-
sielt instrument, den såkaldte egnethedsprøve, indeholder teksten nu bestemmelser om en gradvis
fremgangsmåde. Afhængigt af hvilken service der ønskes:

− skal der foretages en fuld egnethedsprøve, når et selskab yder investeringsrådgivning eller
porteføljepleje, jf. stk. 4

− skal medlemsstaterne tillade investeringsselskaber ikke at anvende egnethedsprøven i
forbindelse med virksomhed, der kun går ud på at udføre kundens ordrer, jf. stk. 6, og

− skal der foretages en mindre streng egnethedsprøve for andre situationer, jf. stk. 5.

Betragtning 29 forklarer, hvad der skal betragtes som en tjenesteydelse leveret på initiativ af en
kunde.
Teksten til artikel 19 omfatter Europa-Parlamentets ændring 52 og ændring 50, 51 og 53 i ændret
form såvel som dele af ændring 54 og 69.
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Stk. 9 fastsætter en særlig undtagelse for det tilfælde, hvor en investeringsservice indgår som del af
et finansielt produkt, som allerede er omfattet af andre bestemmelser om risikovurdering af kunder
og/eller oplysningskrav i fællesskabslovgivningen eller fælles europæiske standarder i forbindelse
med kreditinstitutter og forbrugerkredit.

Spørgsmålet om hjemlandets/værtslandets tilsyn er omhandlet i artikel 32, og artikel 18, stk. 11 og
12, i Kommissionens forslag figurerer derfor ikke i artikel 19 i den fælles holdning.

Artikel 18, stk. 10, i Kommissionens forslag er indeholdt i en separat artikel, nemlig artikel 20 i den
fælles holdning vedrørende levering af tjenesteydelser via et andet investeringsselskab, og tanke-
gangen i Europa-Parlamentets ændring 60 indgår således heri.

Artikel 21 (artikel 19 i Kommissionens forslag) fastsætter bestemmelser om pligt til at udføre ordrer
på de for kunden gunstigste betingelser, herunder bestemmelser om handelssystemer, der betragtes
som en del af ordreudførelsespolitikken. Vægten ligger på de processer, der fører til det bedste re-
sultat for kunden, og på kundens rettigheder. Medlemsstaterne skal kræve, at investeringsselskaber,
når de udfører ordrer, træffer alle rimelige forholdsregler for at opnå det bedst mulige resultat for
deres kunder, og at investeringsselskaber etablerer og anvender effektive ordninger til overholdelse
af dette krav. En specifik instruks fra kunden skal dog altid respekteres. Ordreudførelsespolitikken
og ordreudførelsesordningerne skal kontrolleres og vurderes regelmæssigt, og investeringsselskaber
skal på deres kunders anmodning over for disse kunne påvise, at de har ekspederet deres ordrer i
overensstemmelse med selskabets ordreudførelsespolitik.

Handelssystemerne er en integrerende del af ordreudførelsespolitikken, som kunden skal give sit
samtykke til. Hvis ordreudførelsespolitikken indeholder bestemmelser om, at kundeordrer kan udfø-
res uden om et reguleret marked eller en MHF, skal investeringsselskabet underrette deres kunder
eller potentielle kunder om denne mulighed, og kundernes forudgående udtrykkelige samtykke skal
indhentes, inden deres ordrer udføres uden om et reguleret marked eller en MHF. For at sikre, at
investeringsselskaberne har den nødvendige fleksibilitet i deres ordregennemførelsespolitik, kan de
vælge at indhente dette samtykke i form af en generel aftale eller for den enkelte transaktion.
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Teksten til artikel 21 gengiver helt eller delvis tankegangen i Europa-Parlamentets ændring 9, 61,
63, 64, 65 og 67. Med hensyn til værtslandets/hjemlandets tilsyn og ændring 66 henvises til be-
mærkningerne til artikel 32 nedenfor.

Bestemmelserne om regler for behandling af kundeordrer i artikel 22 (artikel 20 i Kommissionens
forslag) er blevet tilpasset til den ændrede ordlyd af artikel 21 i den fælles holdning, stk. 1 og 2 i
Kommissionens forslag er blevet slået sammen, stk. 3 er blevet udeladt, og bestemmelsen om gen-
nemførelsesbestemmelser er blevet tilpasset.

Artikel 22, stk. 2, i den fælles holdning er blevet begrænset til aktier, og medlemsstaterne har fået
mulighed for at beslutte, at investeringsselskaber overholder forpligtelsen til at offentliggøre ikke-
udførte limiterede kundeordrer, når de sender ordrerne til et reguleret marked og/eller en MHF.
Europa-Parlamentets ændring 70 er således blevet delvis indarbejdet. Angående spørgsmålet om
værtslandets/hjemlandets tilsyn og ændring 73 henvises der til bemærkningerne til artikel 32 neden-
for.

Artikel 23 i den fælles holdning, der indeholder bestemmelser om tilknyttede agenter, er blevet æn-
dret i forhold til artikel 21 i Kommissionens forslag.

I nogle medlemsstater udgør tilknyttede agenter en integrerende del af sektoren for finansielle tjene-
steydelser, hvorimod de i andre medlemsstater ikke er særlig almindelige. Rådet har derfor fundet,
at dette direktiv ganske vist bør indeholde bestemmelser om tilknyttede agenter, men at medlems-
staterne ikke bør have pligt til at indføre en reguleringsordning, som giver investeringsselskaber
mulighed for at udpege sådanne agenter, og det har derfor besluttet at gøre det fakultativt for med-
lemsstaterne at tillade investeringsselskaberne at udpege tilknyttede agenter. Teksten til artiklen er
således blev tilpasset til den fakultative anvendelse af tilknyttede agenter og er blevet omformuleret
for at give medlemsstaterne stor fleksibilitet med hensyn til reguleringen af disse agenter. Rådet
mener på den baggrund, at medlemsstater, der gør brug af muligheden, også bør kunne tillade til-
knyttede agenter, der er registreret på deres område, at forvalte kunders penge og/eller finansielle
instrumenter på deres vegne og under fuldt ansvar af det investeringsselskab, som de handler for.
Dette kan kun tillades i den medlemsstat, hvor den tilknyttede agent er registreret, eller, i tilfælde af
grænseoverskridende virksomhed, i en medlemsstat, som tillader, at en tilknyttet agent forvalter
kunders penge.
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Direktivet anfægter ikke tilknyttede agenters ret til at udøve aktiviteter, der er omfattet af andre di-
rektiver, og beslægtede aktiviteter, der involverer andre finansielle tjenesteydelser eller produkter
end dem, der er omfattet af direktivet. Stk. 4 giver derfor medlemsstaterne pligt til at stille krav om,
at investeringsselskaber, der udpeger tilknyttede agenter, træffer de nødvendige foranstaltninger til
at undgå eventuelle negative virkninger, som en tilknyttet agents sådanne andre aktiviteter kunne
have på vedkommendes aktiviteter for investeringsselskabets regning.

Der er i den fælles holdning ikke længere nogen sammenkædning mellem status som godkendt
modpart og medlemskab af en MHF eller et reguleret marked, og ordlyden af artikel 24 (artikel 22 i
Kommissionens forslag) er blevet tilpasset i overensstemmelse hermed. Denne artikel er desuden
blevet gjort klarere: bestemmelserne om, hvilke personer medlemsstaterne skal anerkende som god-
kendte modparter, og hvilke personer de kan godkende som sådanne, er blevet delt op i to stykker
(stk. 2 og 3) for at sikre passende behandling af hver kategori, og forpligtelsen vedrørende en aftale
om at blive behandlet som godkendt modpart, der fandtes i stk. 2 i Kommissionens forslag, findes
nu i stk. 3. Nogle selskaber er blevet flyttet fra den ikke-obligatoriske til den obligatoriske kategori,
især administrationsselskaber for investeringsinstitutter (UCITS), pensionskasser, personer, der
handler med råvarer, og nationale regeringer. Der er blevet tilføjet en bestemmelse om tredje-
landsenheder i stk. 4. Endelig er stk. 5 om udvalgsproceduren blevet gjort klarere og bestemmelsen
er blevet ændret for at tage hensyn til ovennævnte ændringer. Europa-Parlamentets ændring 77 er
således blevet indarbejdet med en ændret ordlyd, og ændring 75, 76 og 78 er blevet delvis indarbej-
det.

Hensigten med artikel 25 er den samme som med artikel 23 i Kommissionens forslag. Den vigtigste
ændring er, at det nu fastsættes, hvilken myndighed der skal modtage de i artiklen angivne oplys-
ninger, og hvordan oplysningerne skal kanaliseres. Ændring 80 er blevet delvis indarbejdet. Angå-
ende spørgsmålet om værtslandets/hjemlandets tilsyn og ændring 82 henvises der til bemærknin-
gerne til artikel 32 nedenfor.
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De i stk. 3 nævnte oplysninger skal gives til den kompetente myndighed i hjemlandet. De kompe-
tente myndigheder etablerer i overensstemmelse med artikel 58 de nødvendige ordninger til sikring
af, at det er den myndighed, der er kompetent for det mest relevante marked målt i likviditet for så
vidt angår disse finansielle instrumenter, der modtager disse oplysninger. Når rapporter i overens-
stemmelse med artikel 32, stk. 7, sendes til den kompetente myndighed i værtslandet, skal denne
myndighed videresende disse oplysninger til de kompetente myndigheder i investeringsselskabets
hjemland, medmindre de beslutter, at de ikke ønsker at modtage disse oplysninger.

Artikel 26 (artikel 24 i Kommissionens forslag) er blevet omformuleret for at fokusere på tilsyn
med overholdelse af reglerne for MHF og andre lovmæssige forpligtelser snarere end på tilsyn med
handel, og bestemmelsen om gennemførelsesbestemmelser er udgået, da den ikke er nødvendig.

Artikel 27 i den fælles holdning (artikel 25 i Kommissionens forslag) omhandler kravet om, at inve-
steringsselskaber, der systematisk internaliserer, offentliggør bindende prisstillelser. Et selskab, der
systematisk internaliserer, defineres i artikel 4, stk. 1, nr. 7, som et investeringsselskab, som på or-
ganiseret, regelmæssigt og systematisk grundlag handler for egen regning ved at udføre kundeordrer
uden for et reguleret marked eller en MHF.

Den fælles holdning er imidlertid struktureret på en lidt anden måde end artikel 25 i Kommissio-
nens forslag og indeholder nogle betingelser, som ikke var med i Kommissionens forslag, med hen-
blik på at forhindre markedsforvridning og sikre beskyttelse af investorerne.

Hvad angår transaktioner, der ikke er store i forhold til transaktioner af normal markedsstørrelse, er
investeringsselskaberne nødt til at afsløre over for markedet, på hvilke betingelser de er rede til at
købe eller sælge en bestemt aktie. Se også artikel 22, stk. 2, om pligten til at offentliggøre ikke-ud-
førte limiterede kundeordrer.
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Selskaber, der systematisk internaliserer, er ikke forpligtet til at offentliggøre prisstillelser, hvis de
ikke ønsker at handle. Hvad angår større transaktioner (dvs. transaktioner, der er store i forhold til
transaktioner af normal markedsstørrelse) gælder ovennævnte gennemsigtighedskrav før handel
ikke, således at det er muligt at forhandle priserne med kunden. Selskaberne kan også i berettigede
tilfælde selektivt forbedre de offentliggjorte priser i forbindelse med transaktioner med professio-
nelle kunder, forudsat at disse priser falder inden for et offentliggjort interval, som ligger tæt på
markedsvilkårene, og transaktionerne er af et omfang, der er større end omfanget af de ordrer, en
detailinvestor almindeligvis afgiver.

Selskaber, der systematisk internaliserer, skal have ret til, på grundlag af deres forretningspolitik og
på en ikke-diskriminerende måde, at beslutte, hvilke investorer de giver adgang til deres prisstillel-
ser. De har også ret til at opdatere deres prisstillelser og til under usædvanlige markedsforhold at
trække dem tilbage.

Den fælles holdning tager således hensyn til ånden i Europa-Parlamentets ændring 88 og dele af
ændring 86.

Artikel 28 om investeringsselskabers videregivelse af oplysninger efter handelen er stort set uæn-
dret i forhold til artikel 26 i Kommissionens forslag. Udtrykket "mindst" er blevet indføjet for at
gøre det klart, at der er tale om en minimumsbestemmelse.

Ordlyden af artikel 29 og 30 (artikel 27 og 28 i Kommissionens forslag) om gennemsigtighedskrav
til MHF'er før og efter handelen er nu blevet bragt i overensstemmelse med ordlyden af de tilsva-
rende artikler om gennemsigtighedskrav til regulerede markeder før og efter handelen (artikel 44 og
45) med den nødvendige minimumstilpasning for at tage hensyn til MHF'ernes art. Ligesom i for-
bindelse med artikel 44 og 45 har Rådet fundet, at der er brug for gennemførelsesbestemmelser, og
det har fastsat, at indholdet af gennemførelsesbestemmelserne skal svare til de i artikel 44 og 45
fastsatte gennemførelsesbestemmelser for regulerede markeder, medmindre MHF'ens særlige ka-
rakter berettiger andet. Europa-Parlamentets ændring 95 er således blevet indarbejdet i den fælles
holdning som foreslået og ændring 94 delvis.



13421/3/03 REV 3 ADD 1 he/hp/LSN/bs 15
DG G I    DA

Kapitel III - Investeringsselskabers rettigheder

I kapitel III følges stort set strategien i Kommissionens forslag med følgende ændringer:

− I artikel 31 og 32 (artikel 29 og 30 i Kommissionens forslag) om fri udveksling af tjeneste-

ydelser og om oprettelse af en filial hedder det, at accessoriske tjenesteydelser kun kan ydes

sammen med investeringsservice og/eller -aktiviteter, og der er blevet indsat en ny bestem-

melse i begge artikler for at tydeliggøre den situation, hvor tilknyttede agenter anvendes i

værtslandet.

− Med udgangspunkt i meddelelsesbestemmelserne vedrørende udvekslingen af tjenesteydelser

er der i artikel 31, stk. 6, blevet fastsat en særlig meddelelsesprocedure for de tilfælde, hvor et

investeringsselskab eller en markedsoperatør agter at skabe mulighed for, at brugere, der er

etableret i værtslandet, kan få adgang til og anvende deres ordninger.

− Den vigtigste ændring i forhold til Kommissionens forslag er, at anvendelsesområdet for arti-

kel 32, stk. 7, er udvidet til også at omfatte artikel 21, 22, 25, 27 og 28, og at det nu klart

fremgår, at der kun påhviler den kompetente myndighed i filialens værtsland et ansvar med

hensyn til de tjenesteydelser, som filialen præsterer på værtslandets område. De ydelser, som

præsteres af en filial uden for den medlemsstat, hvor filialen er beliggende, henhører fortsat

under hjemlandets ansvar. Dele af Europa-Parlamentets ændring 66, 73, 82 og 98 er således

blevet indarbejdet i den fælles holdning.

− I artikel 33 (artikel 31 i Kommissionens forslag) er stk. 1, litra b), udgået, og stk. 3 er udeladt,

da det er overflødigt.

− I artikel 34 (artikel 32 i Kommissionens forslag) er det som foreslået i Europa-Parlamentets

ændring 99 blevet fastsat, at investeringsselskaber bør have ret til - og ikke kun mulighed for -

at få adgang til centrale modparts-, clearing- og afviklingsfaciliteter. Der er desuden i stk. 2,

litra b), blevet indsat en bestemmelse om de nationale centralbankers kompetence som over-

vågere af afviklingssystemer eller af andre myndigheder, der fører tilsyn med sådanne syste-

mer.
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− Bestemmelsen om gennemførelsesbestemmelser i artikel 32, stk. 4, i Kommissionens forslag

er ikke bibeholdt i artikel 34, da Rådet ikke har ønsket at åbne mulighed for at foregribe

fremtidige foranstaltninger vedrørende clearing- og afviklingsordninger.

− Der er blevet indsat en ny artikel 35 om centrale modparts-, clearing- og afviklingsordninger

for MHF'er, som ikke figurerede i Kommissionens forslag, men som Rådet har fundet nød-

vendig som supplement til bestemmelserne i artikel 34.

Afsnit III - Regulerede markeder

Afsnit III er blevet ændret hovedsagelig for at opnå nogle tekniske præciseringer, og der er, hvor

dette er relevant, blevet indsat bestemmelser, der skal gøre sondringen mellem markedsoperatør og

selve markedet klarere.

På baggrund af de tilsvarende bestemmelser om investeringsselskaber er artikel 36 (artikel 33 i

Kommissionens forslag) om tilladelse og lovvalg for regulerede markeder ændret navnlig med hen-

syn til løbende kontrol af overholdelsen af betingelserne for første tilladelse og opfyldelse af kra-

vene i den del af direktivet, der finder anvendelse, samt tilbagetrækning af tilladelsen. Europa-

Parlamentets ændring 158 og 101 samt en del af ændring 103 er blevet indarbejdet i den fælles

holdning. Ordlyden af artikel 37 er blevet gjort mere præcis, og tankegangen bag Europa-

Parlamentets ændring 104 er blevet indarbejdet. Bestemmelsen i artikel 34, stk. 2, i Kommissionens

forslag er blevet flyttet til artikel 36, stk. 3, i den fælles holdning.
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Der er kun blevet foretaget mindre ændringer i artikel 38, 39 og 40 (artikel 35, 36 og 37 i Kommis-

sionens forslag). I artikel 38 tales der nu om "betydelig indflydelse" på forvaltningen af det regule-

rede marked i modsætning til udtrykket "faktisk kontrol", der anvendes i Kommissionens forslag,

og i artikel 39, litra d), er der ikke længere tale om godkendelse af reglerne for det regulerede mar-

ked med henblik på den løbende forpligtelse til overholdelse af de oprindelige betingelser for tilla-

delse samt kravene i henhold til afsnit III, jf. artikel 36, stk. 2 og 3. I artikel 40 er der blevet tilføjet

en ny bestemmelse i stk. 6 for at gøre de i stk. 3 omhandlede ordninger klarere. Europa-Parlamen-

tets ændring 106 og 114 er blevet accepteret i en ny affattelse, og ændring 108 og 112 er blevet del-

vis indarbejdet.

De finansielle krav er nu omhandlet i artikel 39, litra f), hvori det fastsættes, at det regulerede mar-

ked på tidspunktet for meddelelsen af tilladelsen og til enhver tid derefter skal råde over tilstrække-

lige finansielle ressourcer til at lette markedets ordnede funktion under hensyntagen til arten og om-

fanget af de transaktioner, der gennemføres på markedet, og til arten og omfanget af de risici, mar-

kedet er udsat for. Kravene i artikel 34, stk. 3, i Kommissionens forslag er blevet udeladt for ikke at

udelukke en fremtidig revision af direktiv 93/6/EØF (direktivet vedrørende kravene til kapital-

grundlag). I betragtning 50 mindes der således om, at der ved revisionen af direktiv 93/6/EØF bør

fastsættes minimumskapitalkrav, som regulerede markeder skal opfylde for at få tilladelse.

Artikel 41 (artikel 38 i Kommissionens forslag) om suspension af handelen og fjernelse af instru-

menter fra handelen er blevet suppleret med en bestemmelse, hvorefter de kompetente myndigheder

i andre medlemsstater end den, som krævede suspensionen eller fjernelsen af et instrument, når de

underrettes om en suspension eller fjernelse, selv skal stille krav om suspension eller fjernelse af

dette instrument fra handelen på de regulerede markeder og MHF'er, der opererer under deres myn-

dighed.

Artikel 42 (artikel 39 i Kommissionens forslag) er blevet omformuleret som foreslået af Europa-

Parlamentet i ændring 116 for at undgå at begrænse adgangen til regulerede markeder til kun at om-

fatte godkendte modparter. Der er desuden blevet indsat bestemmelser for at regulere fjerndelta-

gelse, herunder også oplysningskrav mellem hjemlande og værtslande.
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I ordlyden af artikel 43 (artikel 40 i Kommissionens forslag) lægges der nu mere vægt på overvåg-
ning af overholdelse af markedsreglerne i modsætning til overvågning af transaktionerne. Teksten
er blevet ændret for at tilgodese den kendsgerning, at den myndighed, der er kompetent for efter-
forskning og retsforfølgelse af markedsmisbrug kan være en anden end den sædvanlige kompetente
myndighed. Kun væsentlige brud på reglerne bør indberettes til myndigheden, og tankegangen bag
Europa-Parlamentets ændring 117 er således indarbejdet i den fælles holdning.

Andet afsnit i artikel 44, stk. 1, og andet afsnit i artikel 45, stk. 1, (artikel 41 og 42 i Kommissio-
nens forslag) er blevet ændret, således at der nu også åbnes mulighed for, at et reguleret marked kan
lade selskaber, der systematisk internaliserer, betale for adgang til dets system i forbindelse med
offentliggørelse af priser. Artikel 44, stk. 2, er blevet gjort mere fleksibelt, idet der på grundlag af
markedsmodel og ordretype og -størrelse gives mulighed for at undtage fra gennemsigtighedskravet
før handelen, således at den fleksibilitet, som Europa-Parlamentet har foreslået i ændring 118, er
blevet indarbejdet. Artikel 45, stk. 2, er også mere fleksibelt nu og åbner mulighed for udsættelse af
offentliggørelsen af transaktioner på baggrund af deres type eller størrelse. I artikel 44 og 45 er be-
stemmelserne om gennemførelsesbestemmelserne blevet tilpasset tekstændringerne og begrænset til
det, Rådet har fundet nødvendigt.

Artikel 46 følger stort set artikel 43 i Kommissionens forslag bortset fra visse detaljer. Der er i
stk. 2 blevet indsat en bestemmelse, der skal modvirke dobbelt kontrol. Artikel 47 (artikel 44 i
Kommissionens forslag) indeholder også kun små ændringer af Kommissionens forslag, idet det
kræves, at Kommissionen ajourfører sin hjemmeside, hver gang en medlemsstat meddeler ændrin-
ger i sin liste over regulerede markeder.

Afsnit IV - Kompetente myndigheder

Afsnit IV er blevet omstruktureret for at gøre teksten mere logisk og sammenhængende. Bestem-
melserne vedrørende de kompetente myndigheder inden for én medlemsstat findes i kapitel I. De
omfatter bestemmelser om udpegning af de kompetente myndigheder, om myndighedernes pligt til
at samarbejde på nationalt plan samt om tjenstlig tavshedspligt. Kapitel II indeholder bestemmel-
serne om samarbejde mellem kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater, herunder be-
stemmelser om samarbejde og grænseoverskridende udveksling af oplysninger. For at lette og frem-
skynde samarbejdet og udvekslingen af oplysninger er der i den fælles holdning blevet indsat et
krav om, at medlemsstaterne skal udpege én kompetent myndighed som kontaktpunkt med henblik
på anvendelsen af direktivet.
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Kapitel I - Udpegning, beføjelser, ressourcer og procedurer for tvistbilæggelse

Uden at ændre det grundlæggende sigte med artikel 45 i Kommissionens forslag er artikel 48 i den

fælles holdning blevet affattet på en måde, så de kompetente myndigheders beføjelser og forpligtel-

ser fremgår klarere. I stk. 1 hedder det, at en medlemsstat kan udpege mere end én kompetent myn-

dighed, og artiklens ordlyd er blevet ændret for at afspejle dette princip. I betragtning 53 fastsættes

det, at sådanne myndigheder bør være offentlige myndigheder, hvilket sikrer myndighedernes uaf-

hængighed af økonomiske aktører og forhindrer interessekonflikter. Medlemsstaterne bør i overens-

stemmelse med national lovgivning sikre passende finansiering af den kompetente myndighed. Be-

stemmelsen om uddelegering er blevet præciseret. Medens uddelegering under den kompetente

myndigheds ansvar ikke udelukkes, hedder det nu eksplicit i stk. 2, at enhver uddelegering af hverv

til andre foretagender end de myndigheder, der er omhandlet i stk. 1, hverken må indebære udøvelse

af offentlig myndighed eller udøvelse af skønsbeføjelser.

Der er indsat en ny artikel 49, der omhandler den pligt til samarbejde, der findes i artikel 45, stk. 3,

i Kommissionens forslag. Pligten er blevet udvidet til også at omfatte samarbejde mellem myndig-

heder, der har kompetence til at føre tilsyn med pensionskasser, investeringsinstitutter (UCITS)

samt forsikrings- og genforsikringsformidlere.

Ordlyden af artikel 50 (artikel 46 i Kommissionens forslag) er blevet bragt på linje med ordlyden af

den tilsvarende bestemmelse i artikel 12 i direktiv 2003/6/EF om insiderhandel og kursmanipulation

(markedsmisbrug), og de beføjelser, der er anført i stk. 2, litra a) - m), er blevet tilpasset i overens-

stemmelse hermed. Der er i litra m) blevet tilføjet en ny beføjelse, retten til at lade en revisor eller

anden sagkyndig foretage kontrol eller undersøgelser, da dette er et nødvendigt supplement til de

beføjelser og rettigheder, der er anført i Kommissionens forslag.

Ordlyden af artikel 51 om administrative sanktioner er stort set stadig som foreslået af Kommis-

sionen i artikel 47, men den fremhæver sanktionernes administrative karakter og styrker bestem-

melsen om offentliggørelse af sanktionerne.
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Artikel 52 i den fælles holdning om klageret er et kompromis mellem den tekst, Kommissionen har

foreslået i artikel 48 i sit forslag, og Europa-Parlamentets ændring 122. I henhold til artikel 52,

stk. 2, skal medlemsstaterne foreskrive, at mindst ét af de organer, der er anført under litra a) - c),

kan indbringe en sag for domstolene, og de kan foreskrive, at to eller flere har ret til at anlægge sag.

For ikke at foregribe nationale klageprocedurer generelt omhandler artikel 52 også sager for kom-

petente administrative organer.

Artikel 53 (artikel 49 i Kommissionens forslag) er blevet gjort fakultativ for ikke at foregribe natio-

nale ordninger for tvistbilæggelse. I betragtning 56 hedder det nærmere, at der i forbindelse med de

udenretslige mekanismer for bilæggelse af investorers klager, som medlemsstaterne tilskyndes til at

etablere, bør tages hensyn til Kommissionens henstilling 98/257/EF af 30. marts 1998 om de prin-

cipper, der finder anvendelse på organer med ansvar for udenretslig bilæggelse af tvister på forbru-

gerområdet6. Medlemsstaterne tilskyndes også til at anvende eksisterende grænseoverskridende

samarbejdsmekanismer, især netværket for klager over finansielle tjenesteydelser (FIN-Net).

Artikel 54 (artikel 50 i Kommissionens forslag) er blevet omformuleret som følge af den nye struk-

tur i afsnit IV som beskrevet ovenfor. De første to stykker svarer stort set til artikel 54, stk. 1 og 2, i

Kommissionens forslag, men der er blevet tilføjet tre nye stykker. I overensstemmelse med den nye

struktur er artikel 54, stk. 3 og 4, der regulerer, hvorledes myndighederne skal behandle fortrolige

oplysninger modtaget i medfør af direktivet, og som tidligere var omhandlet i artikel 54 i Kommis-

sionens forslag, anbragt i kapitel I. Stk. 3, der indeholder kravet om tjenstlig tavshedspligt, er stort

set blevet bragt på linje med den tilsvarende bestemmelse i artikel 16, stk. 2, sidste afsnit, i direktiv

2003/6/EF (markedsmisbrug). Stk. 4, der fastlægger, i hvilken udstrækning oplysninger alligevel

kan videregives, er blevet affattet klarere og mere konsekvent end i artikel 54 i Kommissionens for-

slag. Ordlyden er blevet afpasset efter den nye struktur, især artikel 48 (medlemsstaterne kan ud-

pege mere end én kompetent myndighed) og artikel 56 (medlemsstaterne skal udpege et kontakt-

punkt med henblik på samarbejde og udveksling af oplysninger). For at undgå enhver misforståelse

gøres det i stk. 5 klart, at artikel 54 ikke er til hinder for, at de kompetente myndigheder i overens-

stemmelse med national lovgivning udveksler eller videregiver fortrolige oplysninger, som ikke er

modtaget fra en kompetent myndighed i en anden medlemsstat.

                                                
6 EFT L 115 af 17.4.1998, s. 31.
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I artikel 55 er teksten fra artikel 51 i Kommissionens forslag blevet overtaget så godt som uændret.

Kapitel II - Samarbejde mellem kompetente myndigheder i forskellig medlemsstater

I artikel 56 (artikel 54 i Kommissionens forslag) er begrebet ét enkelt kontaktpunkt blevet indført,

se ovenfor. Der er blevet indsat en ny bestemmelse i stk. 2 for at sikre samarbejde mellem værts-

lande og hjemlande i tilfælde af grænseoverskridende regulerede markeder, hvor et reguleret mar-

ked, der har fået tilladelse i sit hjemland, i et værtsland har etableret ordninger, der er blevet af væ-

sentlig betydning for værdipapirmarkedernes funktion og for beskyttelsen af investorerne i dette

værtsland. Kommissionen kan vedtage gennemførelsesbestemmelser til fastlæggelse af de kriterier,

hvorefter et reguleret markeds funktion i et værtsland kan anses for at være af væsentlig betydning.

Artikel 53 i Kommissionens forslag er blevet delt op i to artikler, artikel 57 og artikel 59, for at

gøre teksten klarere. Ordlyden af artikel 57 er blevet tilpasset, således at det regulerede markeds

kompetente myndighed får beføjelse til at henvende sig direkte til fjernmedlemmer af dette marked,

men resten af teksten til Kommissionens forslag er stort set blevet bibeholdt.

Artikel 58 (artikel 54 i Kommissionens forslag) er blevet tilpasset den nye struktur, se ovenfor.

Teksten vedrører nu kun udveksling af oplysninger mellem medlemsstater via kontaktpunkterne.

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesbestemmelser om procedurerne for udveksling af op-

lysninger mellem kompetente myndigheder. Af betragtning 57 fremgår det klart, at enhver udveks-

ling eller videregivelse af oplysninger mellem de forskellige myndigheder, organer eller personer

bør være i overensstemmelse med reglerne om videregivelse af personoplysninger som fastsat i di-

rektiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysnin-

ger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.
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I artikel 60, artikel 61 og artikel 62, stk. 1, er teksten til artikel 55, 56 og 57 i Kommissionens for-

slag blevet bibeholdt med de nødvendige tekniske tilpasninger. I artikel 62, stk. 2 og 3, er der med

stk. 1 som model blevet indsat nye bestemmelser om de beføjelser, der tillægges værtslandet for en

filial og regulerede markeder/MHF'er, medens der i stk. 4 er blevet indsat et krav om at begrunde og

meddele sanktioner.

Kapitel III - Samarbejde med tredjelande

Artikel 63 i den fælles holdning bibeholder stort set teksten til artikel 58 i Kommissionens forslag,

men ordlyden er blevet tilpasset den nye struktur i afsnit IV.

Afsnit V - Afsluttende bestemmelser

Artikel 64 overtager artikel 59 i Kommissionens forslag uændret.

I artikel 65, stk. 1, er datoen for afslutningen af revisionen blevet rykket frem, da Rådet tillægger

dette spørgsmål stor betydning.

I betragtning af visse spørgsmåls betydning har Rådet besluttet at anmode om yderligere kommissi-

onsrapporter, på grundlag af hvilke Kommissionen, hvor dette er hensigtsmæssigt, kan fremsætte

forslag til relaterede ændringer af direktivet for så vidt angår følgende spørgsmål:

− anvendelsen af artikel 27, hvorved Europa-Parlamentets ændring 132 delvis er blevet indar-

bejdet,

− hensigtsmæssigheden af bestemmelserne vedrørende udpegning af tilknyttede agenter til ud-

førelse af investeringsservice og/eller andre aktiviteter, navnlig for så vidt angår tilsynet med

dem,

− den fortsatte hensigtsmæssighed af undtagelsen i henhold til artikel 2, stk. 1, litra i),
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− fremskridt med hensyn til fjernelse af de hindringer, som kan stå i vejen for en konsolidering

og offentliggørelse på europæisk plan af de oplysninger, som de forskellige handelssystemer

har pligt til at offentliggøre. I denne forbindelse skal det bemærkes, at det i betragtning 33

fastsættes, at fair konkurrence forudsætter, at markedsdeltagere og investorer kan sammen-

ligne de priser, som de forskellige handelssystemer (dvs. regulerede markeder, MHF og for-

midlere) har pligt til at offentliggøre. Med henblik herpå anbefales det, at medlemsstaterne

fjerner alle hindringer, som kan stå i vejen for en konsolidering på europæisk plan af de rele-

vante oplysninger og offentliggørelsen heraf,

− den fortsatte hensigtsmæssighed af kravene om en erhvervsansvarsforsikring for formidlere i

henhold til EF-lovgivningen.

I artikel 66 er teksten til artikel 61 i Kommissionens forslag blevet bibeholdt.

Artikel 67 ændrer direktiv 93/6/EØF på en anden måde, end Kommissionen har foreslået i artikel 62

i sit forslag. Definitionen af et investeringsselskab er blevet tilpasset direktivets tekst og specificeret

nærmere. De nødvendige tekniske ændringer af artikel 3, stk. 4, i direktiv 93/6/EØF, er blevet fore-

taget, og kapitalkravene for selskaber, som kun har tilladelse til at yde investeringsrådgivning

og/eller modtage og formidle ordrer, findes i et nyt stk. 4a i artikel 3. Som foreslået af Europa-

Parlamentet i ændring 36 er det muligt at vælge mellem et krav om mindstestartkapital, en er-

hvervsansvarsforsikring eller en kombination heraf. En lignende, men mindre restriktiv ordning er

blevet indført for de selskaber, der også er registreret i henhold til direktiv 2002/92/EF om forsik-

ringsformidling, og som også er underlagt kravene i nævnte direktiv. Tankegangen bag Europa-

Parlamentets ændring 133 og 134 er blevet indarbejdet.

I artikel 68, 69 og 70 er teksten til artikel 63, 64 og 65 i Kommissionens forslag stort set blevet bi-

beholdt, men med en mere præcis affattelse af artikel 68, hvor tankegangen bag Europa-Parlamen-

tets ændring 135 er blevet indarbejdet.

Rådet har fundet det nødvendigt at indsætte en ny artikel 71, der indeholder de nødvendige tekniske

overgangsbestemmelser, for at sikre, at det nye direktiv kan træde i kraft uden problemer.
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Betragtningerne

Betragtningerne er blevet ændret på linje med de ændringer, der er foretaget i direktivets dispositive

del som beskrevet ovenfor.

VI. KONKLUSIONER

Efter Rådets opfattelse er alle ændringer af det ændrede kommissionsforslag i fuld overensstem-

melse med direktivets mål.

I den fælles holdning er et betydeligt antal af de ændringer, der er foreslået af Europa-Parlamentet,

blevet indarbejdet enten helt (som affattet eller i en ny affattelse) eller delvis. Selv om Rådet i

mange tilfælde har valgt en anden formulering end Europa-Parlamentets, er de to institutioners in-

tentioner og grundlæggende strategi fortsat stort set identiske med hensyn til en lang række spørgs-

mål. Efter Rådets opfattelse sikrer den fælles holdnings ordlyd en reguleringsmæssig ramme, der er

tilstrækkelig fleksibel til at kunne reagere på markedets udvikling samt fremme, at markederne for

finansielle instrumenter i Den Europæiske Union fungerer korrekt, herunder også at der ydes inve-

storerne passende beskyttelse.

________________________
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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 27. november 2003 (03.12)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2002/0269 (COD)

15277/03

EF 64
ECOFIN 379
CODEC 1669
OC 765

I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Komm. forsl. nr.: 14796/02 EF 92 ECOFIN 398 DRS 54 CODEC 1540
Vedr.: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets

direktiv om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv
85/611/EØF, Rådets direktiv 93/6/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2000/12/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF
– Vedtagelse
FÆLLES INDSTILLING
Konsultationsfrist: 4.12.2003

1. Den 19. november 2002 forlagde Kommissionen et forslag til direktiv om investeringsservice

og regulerede markeder.1

2. Den Europæiske Centralbank afgav på Rådets anmodning en udtalelse vedrørende Kommis-

sionens forslag den 12. juni 20032, og den 18. juni 2003 vedtog Det Europæiske Økonomiske

og Sociale Udvalg sin udtalelse om forslaget.3 Europa-Parlamentet vedtog sin udtalelse den

25. september 2003.

                                                
1 EUT C 71 E af 25.3.2003, s. 62.
2 EUT C144 af 20.6.2003, s. 6.
3 EUT C 220 af 16.9.2003, s. 1.
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3. Den 7. oktober 2003 nåede Rådet til enighed om teksten til den fælles holdning.

Teksten er nu blevet endeligt udformet af jurist-lingvisterne, og De Faste Repræsentanters

Komité opfordres derfor til at henstille til Rådet, at det:

– vedtager den fælles holdning, som den foreligger i dok. 13421/03 EF 54 ECOFIN 293

CODEC 1356 OC 628, sammen med Rådets begrundelse, som findes i addendum 1 til

nævnte dokument

– i sin protokol optager erklæringen i addendum 1 til denne note.

4. Irland, Luxembourg, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige  har tilkendegivet, at de

agter at stemme imod den fælles holdning.

________________________
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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 27. november 2003 (03.12)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2002/0269 (COD)

15277/03
ADD 1

EF 64
ECOFIN 379
CODEC 1669
OC 765

ADDENDUM TIL I/A-PUNKTSNOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Komm. forsl. nr.: 14796/02 EF 92 ECOFIN 398 DRS 54 CODEC 1540
Vedr.: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets

direktiv om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv
85/611/EØF, Rådets direktiv 93/6/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2000/12/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF
- Erklæring til Rådets protokolvedtagelse

FÆLLES INDSTILLING
Konsultationsfrist: 4.12.2003

Erklæring til optagelse i protokollen for den samling i Rådet, hvor ovennævnte fælles holdning

vedtages

"1. Den 7. oktober 2003 nåede Rådet (Økofin) til politisk enighed om et nyt direktiv om investe-

ringsservice.

2. Rådet (Økofin) erkender, at det er tvingende nødvendigt at vedtage direktivet om investe-

ringsservice inden april 2004 for at overholde tidsplanen i handlingsplanen for finansielle tje-

nesteydelser som godkendt af Det Europæiske Råd.
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3. Rådet (Økofin) opfordrer Europa-Parlamentet til at planlægge sin behandling af direktivet om

investeringsservice, så denne frist kan overholdes.

4. Ud fra et ønske om samarbejde og for at være behjælpelig med at overholde tidsplanen opfor-

drer Rådet (Økofin) Europa-Parlamentet til snarest at indlede drøftelser med trojkaen og

Kommissionen om ændringer af teksten til direktivet om investeringsservice, så der kan ska-

bes enighed mellem Europa-Parlamentet og Rådet ved andenbehandlingen."

________________________



DA  DA

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 12.1.2004
KOM(2004) 15 endelig

2002/0269 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens  artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv
85/611/EØF, Rådets direktiv 93/6/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

2000/12/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF
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2002/0269 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens  artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv
85/611/EØF, Rådets direktiv 93/6/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

2000/12/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF

1. BAGGRUND

Forslaget fremsendt til EP og Rådet
(dokument KOM(2002) 625 endelig –2002/0269 (COD)):

19.11.2002

Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: 18.6.2003

Europa-Parlamentets udtalelse efter førstebehandlingen: 25.9.2003

Fremsendelse af den fælles holdning: ---

Fastlæggelse af den fælles holdning: 8.12.2003

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Hovedformålet med dette forslag til direktiv er:

1. at forbedre investorbeskyttelsen og markedets integritet ved at underlægge godkendte
formidleres virksomhed en række harmoniserede krav;

2. at fremme reglementerede, gennemsigtige, effektive og integrerede finansielle markeder;
opfyldelsen af dette mål vil især rykke nærmere, hvis der udarbejdes grundregler for handel
med finansielle instrumenter via organiserede handelssystemer, markedspladser og
investeringsselskaber.

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelle bemærkninger

Det græske og italienske formandskab har prioriteret dette direktivforslag fra Kommissionen
meget højt. Det Europæiske Råd har anmodet Rådet og Europa-Parlamentet om at vedtage
direktivet så hurtigt som muligt. Rådet fastlagde sin fælles holdning med kvalificeret flertal
den 8. december 2003. Kommissionen kan derfor acceptere den fælles holdning.

Den fælles holdning fastholder essensen i Kommissionens forslag; Kommissionen accepterer
derfor teksten i hovedlinjerne.
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I den fælles holdning tages der hensyn til et stort antal ændringer foreslået af
Europa-Parlamentet og accepteret af Kommissionen. Nogle af disse er indarbejdet direkte,
mens de fleste af Europa-Parlamentets ændringer, som er medtaget i den fælles holdning, er
omformuleret eller medtaget i andre dele af teksten af hensyn til den indre sammenhæng
(nogle dele af teksten er blevet omstruktureret) eller af hensyn til reglerne for udformning af
lovgivningen.

De indførte ændringer definerer og præciserer mere præcist det system, der foreslås af
Kommissionen. Nogle af disse ændringer tager udgangspunkt i Europa-Parlamentets relevante
ændringer vedtaget ved førstebehandlingen og accepteret af Kommissionen.

De vigtigste ændringer af Kommissionens ændrede forslag, som er indeholdt i Rådets fælles
holdning, behandles i nedenstående detaljerede bemærkninger.

3.2. Reaktion på Parlamentets ændringer vedtaget ved førstebehandlingen

Europa-Parlamentet vedtog et hundrede og seksogfyrre ændringer. Kommissionen
accepterede helt eller delvis teksten eller ånden i halvfems af disse.

3.2.1. Ændringer, som er accepteret af Kommissionen og medtaget i den fælles
holdning

(a) Betragtninger

Betragtning 4 i den fælles holdning

Det hedder, at råvarederivater, der kan afvikles fysisk, falder ind under direktivets
anvendelsesområde, hvis de handles på et reguleret marked eller en multilateral
handelsfacilitet (MHF).

I denne betragtning, som relaterer til afsnit C i bilag 1 i den fælles holdning, tages der hensyn
til ændring 1.

Betragtning 6 i den fælles holdning

Betragtningen rummer en præcisering af begrebet MHF og reguleret marked. Betragtningen
inkorporerer en del af Parlamentets ændring 3 og 25.

Betragtning 7 i den fælles holdning

Forslaget til direktiv omfatter kun virksomheder, hvis faste erhverv eller virksomhed består i
at yde investeringsservice og/eller udøve investeringsaktiviteter i erhvervsøjemed. Direktivet
bør ikke omfatte personer, der kun lejlighedsvis yder investeringsservice og udøver
investeringsaktiviteter.

Sammen med betragtning 8, som vedrører direktivets anvendelsesområde, er denne
betragtning en forbedring i forhold til det oprindelige udkast til Kommissionens forslag og
tager delvis hensyn til Parlamentets ændring 4.
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Betragtning 8 i den fælles holdning

Den fælles holdning indeholder en ny betragtning, som skal præcisere omfanget af
undtagelsen i artikel 2, stk. 1, litra d). Personer, der handler for egen regning, for så vidt som
de ikke er prisstillere, eller som handler for egen regning uden for et reguleret marked eller
MHF på organiseret, fast og systematisk grundlag, bør ikke være omfattet af dette direktiv.
Betragtningen afspejler Parlamentets ændring 4.

Betragtning 9 i den fælles holdning

Det præciseres i denne betragtning, at når udtrykket “personer” benyttes, henvises der i
direktivet til juridiske og fysiske personer. Dette spørgsmål blev rejst i Parlamentets
ændring 6, 14, 15, 16 og 130.

Betragtning 18 i den fælles holdning

Denne betragtning er indsat for at præcisere, at kreditinstitutter, som har tilladelse i henhold
til direktiv 2000/12/EF, ikke bør have anden tilladelse i henhold til dette direktiv, når de yder
investeringsservice eller udfører investeringsaktiviteter. Denne betragtning afspejler artikel 1,
stk. 2, i teksten og inkorporerer en del af Parlamentets ændring 34.

Betragtning 48 i den fælles holdning

Selskaberne har mulighed for at beslutte, hvem de giver adgang til hver specifik prisstillelse,
forudsat at det sker på et ikke-diskriminerende grundlag. Det præciseres i betragtning 48, at
det forhold, at selskaberne kun giver ikke-professionelle kunder eller kun professionelle
kunder adgang til en specifik prisstillelse, ikke er diskriminerende. Betragtningen afspejler
artikel 27, stk. 3, i teksten og følger delvis Parlamentets ændring 88 i dette spørgsmål.

(b) Materielle bestemmelser

Afsnit I - Definitioner og anvendelsesområde

Artikel 1, stk. 2

I dette stykke anføres de artikler i dette forslag, som finder anvendelse på kreditinstitutter, når
de yder investeringsservice, foruden bestemmelserne i direktiv 2000/12/EF. Dette stykke
inkorporerer en del af Europa-Parlamentets ændring 12.

Artikel 2, stk. 1, litra d)

Den fælles holdning, som tager hensyn til ånden i Europa-Parlamentets ændring 4, har indført
en ny undtagelse, hvorefter de personer, som ikke yder anden investeringsservice eller udfører
andre investeringsaktiviteter end handel for egen regning, og som ikke kan kategoriseres som
prisstillere eller som handlere for egen regning uden for et reguleret marked eller en MHF på
et organiseret, fast og systematisk grundlag, ikke er omfattet af direktivet.

Artikel 2, stk. 1, litra k)

Denne bestemmelse angår det forhold, at personer, der for egen regning handler med råvarer
og/eller råvarederivater, er undtaget fra direktivet. Det fastsættes i den fælles holdning, som
tager udgangspunkt i en del af Parlamentets ændring 15, at denne undtagelse ikke finder
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anvendelse på personer, der indgår i en gruppe, hvis hovederhverv er at yde anden
investeringsservice.

Artikel 2, stk. 1, litra l)

Den fælles holdning, som tager udgangspunkt i Parlamentets ændring 16, udvider
anvendelsesområdet for denne undtagelse i forhold til Kommissionens forslag, idet den også
medtager de handlere, der handler med andre derivater end optioner og futures.

Artikel 3

I den fælles holdning er der indført en mulighed, hvorefter medlemsstaterne ikke behøver at
anvende direktivet på personer, som ikke må yde nogen investeringsservice bortset fra
modtagelse og videregivelse af ordrer vedrørende omsættelige værdipapirer og andele i
investeringsinstitutter samt investeringsrådgivning i forbindelse med sådanne finansielle
instrumenter, forudsat at visse betingelser er opfyldt.

Denne nye artikel er i overensstemmelse med Parlamentets ændring 156 og 157.

Artikel 4, stk. 1, nr. 7

I den fælles holdning indføres definitionen af “virksomhed, der systematisk internaliserer”, idet
der tages hensyn til ånden i Parlamentets ændring 33. Definitionen indeholder imidlertid ikke
alle de elementer, der var til stede i Parlamentets ændring. Navnlig henvises der ikke til de
elementer, der kun var nyttige med henblik på at definere omfanget af
gennemsigtighedsforpligtelser før handelen, såsom de finansielle instrumenter og størrelsen af
de internaliserede ordrer. Kommissionen er enig med Rådet i, at disse elementer ikke bør
indgå i definitionen af “virksomhed, der systematisk internaliserer”, men bør tages i
betragtning, når det fastsættes, at investeringsvirksomheder har pligt til at offentliggøre
bindende prisstillelser, jf. artikel 27.

Artikel 4, stk. 1, nr. 15

Definitionen af MHF er blevet omformuleret, under hensyntagen til Parlamentets ændring 25,
for at præcisere, at MHF’er skal godkendes og fungere i overensstemmelse med
bestemmelserne i afsnit II i direktivet.

Artikel 4, stk. 1, nr. 10

Definitionen af “kunde” er blevet omformuleret i overensstemmelse med Parlamentets
ændring 22.

Artikel 4, stk. 1, nr. 11

Definitionen af “professionel kunde” er blevet omformuleret under hensyntagen til
Parlamentets ændring 23.

Artikel 4, stk. 1, nr. 12

Definitionen af “detailkunde” er blevet omformuleret under hensyntagen til Parlamentets
ændring 23.
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Artikel 4, stk. 1, nr. 16

Definitionen af “limiteret ordre” er blevet omformuleret under hensyntagen til en del af
Parlamentets ændring 27.

Artikel 4, stk. 1, nr. 26

Definitionen af “filial” er blevet omformuleret under hensyntagen til målet med Parlamentets
ændring 32.

Artikel 4, stk. 1, nr. 28, litra b)

Definitionen af “værdipapirer” er blevet omformuleret. Den omfatter nu beviser for
obligationer og andre gældsinstrumenter, hvilket afspejler Parlamentets ændring 28.

Afsnit II - Meddelelse af tilladelse til samt vilkår for drift af
investeringsselskaber

KAPITEL I - BETINGELSER OG PROCEDURER FOR MEDDELELSE AF TILLADELSE

Artikel 5, stk. 2

Denne artikel præciserer de betingelser, som en markedsoperatør, der driver en MHF, skal
opfylde. Der tages hensyn til Parlamentets ændring 35.

Artikel 13, stk. 2

I den fælles holdning er sidste punktum i artikel 12, stk. 2, i Kommissionens oprindelige
forslag udgået. Selskaberne skal ikke længere godtgøre over for tilsynsmyndighederne, at de
har opfyldt forpligtelserne i henhold til dette stykke. Det vil være op til tilsynsmyndighederne
at påvise, at investeringsvirksomhederne ikke har opfyldt forpligtelserne. Der tages hensyn til
en del af Parlamentets ændring 38.

Artikel 13, stk. 4

Ifølge denne bestemmelse skal investeringsvirksomheder “træffe rimelige foranstaltninger” for
at sikre kontinuitet og regelbundethed i udøvelsen af investeringsservice og -aktiviteter. I den
fælles holdning er dette stykke blevet omformuleret i henhold til Parlamentets ændring 39.

Artikel 14, stk. 1

Dette stykke er blevet omformuleret af Rådet. Man har fjernet kravet om, at MHF’ers regler og
procedurer skal sikre, at brugerne på MHF’en eller over MHF-systemet kan opnå den bedst
mulige kurs. Der tages hensyn til en del af Parlamentets ændring 149.

Artikel 14, stk. 2

Den fælles holdning inkorporerer en ny forpligtelse for investeringsvirksomheder eller
markedsoperatører, der driver en MHF. Ifølge denne nye forpligtelse skal de give eller
forvisse sig om, at der er adgang til offentligt tilgængelige oplysninger, der er tilstrækkelige
til, at brugerne kan foretage en investeringsbedømmelse. I den forbindelse skal de tage hensyn
til både brugernes art og de handlede instrumenttyper. Dette nye stykke følger ånden i
Parlamentets ændring 149.
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Artikel 14 , stk. 4

Den begrænsning, hvorefter alene godkendte modparter får adgang til MHF’er, som er
indeholdt i Kommissionens forslag, er fjernet i den fælles holdning. Der er indført en mere
fleksibel ordning for adgang til MHF’er. Der tages hensyn til Parlamentets ændring 44.

Endvidere er ånden i Parlamentets ændring 7 accepteret på denne måde, om end denne ændring
ikke er direkte medtaget i teksten. Denne ændring tog sigte på at ændre betragtning 21 i
Kommissionens forslag, men denne betragtning udgik i den fælles holdning, idet den blev anset
for overflødig og gentog teksten i artiklen.

KAPITEL II - VILKÅR FOR DRIFT AF INVESTERINGSSELSKABER

Artikel 19, stk. 1

Dette stykke er blevet ændret i den fælles holdning for at udvide investeringsvirksomhedernes
pligt til at handle redeligt, reelt og professionelt i kundernes bedste interesse, og navnlig
overholde de i stk. 2-8 omhandlede principper, til også at gælde for accessoriske tjenesteydelser.
Dette stykke afspejler Parlamentets ændring 50.

Artikel 19, stk. 2

Det fastsættes i denne bestemmelse, at alle oplysninger, som en investeringsvirksomhed
sender til kunder eller potentielle kunder, skal være reelle, klare og ikke-vildledende og skal
fremstå som markedsføringsmateriale. Ånden i Parlamentets ændring 51 afspejles i denne
bestemmelse.

Artikel 19, stk. 3

Det fastsættes i denne artikel, at investeringsvirksomheder skal give kunderne eller potentielle
kunder relevante oplysninger i en form, der er forståelig, for at sikre, at kunderne eller de
potentielle kunder i rimeligt omfang kan forstå investeringsservicens og den tilbudte
specifikke type finansielt instruments art og risici. Ånden i Parlamentets ændring 54 afspejles
i denne artikel.

Under hensyntagen til Parlamentets ændring 52 får investeringsvirksomhederne desuden
mulighed for at give disse oplysninger i et standardiseret format.

Artikel 19, stk. 4

Det fastsættes i den fælles holdning, at når investeringsvirksomheder yder
investeringsrådgivning eller porteføljepleje, skal de indhente de nødvendige oplysninger med
henblik på at foretage egnetshedsprøven. Der tages hensyn til ånden i Parlamentets ændring 8
og 53. Endvidere er ånden i Parlamentets ændring 8 accepteret, om end ikke direkte medtaget i
teksten. Denne ændring tog sigte på at ændre betragtning 24 i Kommissionens forslag, men
denne betragtning udgik i den fælles holdning, idet den blev anset for overflødig, og fordi den
gentog den pågældende artikel.

Artikel 19, stk. 6

Ifølge den fælles holdning skal medlemsstaterne tillade, at investeringsvirksomheder, når de
yder investeringsservice, som udelukkende består i at udføre kundens ordre og/eller at
modtage og formidle disse ordrer med eller uden accessoriske tjenesteydelser, yder denne
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investeringsservice, uden at det er nødvendigt at indhente de oplysninger eller træffe den
beslutning, som er omhandlet i foregående stykke, hvis en række betingelser er opfyldt.
Denne artikel suppleres med den nye betragtning 20.

Der tages hensyn til målet med Parlamentets ændring 8 og 53.

Artikel 20

Denne artikel omhandler levering af tjenesteydelser via en anden investeringsvirksomhed.
Stk. 1 er omformuleret i den fælles holdning for at præcisere teksten og for at tage hensyn til
ånden i Parlamentets ændring 60.

Artikel 21

Det fastsættes i artikel 21, stk. 1, at investeringsvirksomheder, når de udfører ordrer, skal
træffe alle rimelige foranstaltninger for at opnå det bedst mulige resultat for deres kunder.
Med henblik herpå skal de opstille og anvende effektive ordninger, navnlig en
ordreudførelsespolitik. De skal også kontrollere, om deres ordreudførelsesordninger og
ordreudførelsespolitik fungerer efter hensigten. Den fælles holdning er blevet omformuleret,
samtidig med at hovedlinjerne i Kommissionens forslag er bevaret, og der er taget hensyn til
ånden i Parlamentets ændring 63 og 64. Der tages også hensyn til en del af ændring 61.

Stk. 4 indeholder en pligt for investeringsvirksomhederne til at give deres kunder meddelelse
om enhver væsentlig ændring af deres ordreudførelsesordninger eller ordreudførelsespolitik.
Der tages i dette stykke hensyn til en del af Parlamentets ændring 69.

Stk. 5 indeholder et krav om, at investeringsvirksomheder på deres kunders anmodning skal
kunne påvise over for disse, at de har ekspederet deres ordre i overensstemmelse med
virksomhedens ordreudførelsespolitik. Dette stykke følger ånden i Parlamentets ændring 9.

Det hedder i artikel 21, stk. 6, litra a), at komitologiforanstaltningerne skal tage hensyn til
kundens art, idet der tages hensyn til målet med Parlamentets ændring 65.

Artikel 22, stk. 2

Dette stykke er blevet omformuleret i den fælles holdning. Det fastsættes, at forpligtelsen til at
offentliggøre en limiteret ordre kun gælder for ordrer vedrørende aktier, der er optaget til handel
på et reguleret marked. Medlemsstaterne kan desuden beslutte, at investeringsvirksomhederne
overholder denne forpligtelse, når de sender ordren til et reguleret marked og/eller en MHF.
Denne bestemmelse tager hensyn til ånden i Parlamentets ændring 70.

Artikel 24

Den fælles holdning har indført en række ændringer af Kommissionens oprindelige forslag i
relation til transaktioner med godkendte modparter. Teksten i den fælles holdning tillader, at
modpartsordningen med hensyn til modtagelse og formidling med henblik på at ændre
proceduren for indhentning af potentielle modparters udtrykkelige bekræftelse og udvide listen
over godkendte modparter, og giver mulighed for, at tredjelandsvirksomheder kan behandles
som godkendte modparter. Denne artikel inkorporerer Parlamentets ændring 78 og en del af
ændring 75, 76 og 77.
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Artikel 25, stk. 5

Der er indført en række ændringer for at medtage muligheden for, at virksomhederne stiller
deres rapporter til rådighed for den kompetente myndighed gennem et match- eller
rapporteringssystem. Der tages hensyn til en del af Parlamentets ændring 80.

Artikel 26, stk. 1

Den fælles holdning har indført en række ændringer med hensyn til kravet om, at
investeringsvirksomheder og markedsoperatører, der driver en MHF, etablerer og opretholder
ordninger for regelmæssig kontrol af, om dens regler overholdes. Hensigten med ændringerne
er at indføje en vis fleksibilitet i Kommissionens oprindelige forslag. Der tages delvis hensyn
til ånden i Parlamentets ændring 84.

Artikel 27, stk. 1

Den fælles holdning begrænser i overensstemmelse med Parlamentets ændring 86
anvendelsen af reglen om offentliggørelse af prisstillelser til at gælde for “virksomheder, der
systematisk internaliserer”.

Ifølge den fælles holdning udvides anvendelsesområdet for transaktioner, der er omfattet af
gennemsigtighedsforpligtelsen før handelen, til dem, der ikke er store i forhold til handler af
normal markedsstørrelse. I den forbindelse tages der i den fælles holdning hensyn til ånden i
Parlamentets ændring 88, om end anvendelsesområdet for gennemsigtighedsforpligtelsen før
handelen er noget mindre i ændringen, hvorefter reglen skal gælde for “en transaktion af en
normal markedsstørrelse”. Kommissionen mener, at ånden i såvel den fælles holdning som i
Parlamentets ændring er acceptabel: gennemsigtighedsforpligtelser før handelen er i begge
tilfælde defineret på en mere forholdsmæssig måde end i det oprindelige forslag, idet der
sikres en højere grad af investorbeskyttelse og markedseffektivitet.

Artikel 27, stk. 2

Ifølge dette stykke skal prisstillelser offentliggøres på en måde, der er let tilgængelig for andre
markedsdeltagere på rimelige kommercielle vilkår, og ikke vederlagsfrit som ønsket i
Kommissionens forslag. Dette svarer til en del af Parlamentets ændring 88 – som er blevet
omformuleret i mindre grad.

Dette stykke indeholder også en undtagelse fra forpligtelsen til at handle til de stillede kurser
for så vidt angår handler, hvor udførelse i flere værdipapirer er en del af en handel. Dette
svarer delvis til Parlamentets ændring 33.

Artikel 27, stk. 3

Virksomhederne har mulighed for at beslutte, hvem de giver adgang til deres prisstillelser,
forudsat at dette sker på et ikke-diskriminerende grundlag. Dette stykke følger Parlamentets
ændring 88 i så henseende.

Artikel 28, stk. 1

Dette stykke er blevet omformuleret i den fælles holdning for at give større fleksibilitet med
hensyn til det tidsrum, inden for hvilket investeringsvirksomhederne skal offentliggøre
oplysninger efter handelen. Ifølge den fælles holdning skal disse oplysninger offentliggøres
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“så tæt på reel tid som muligt” og ikke “straks” som ønsket i Kommissionens forslag. Dette
følger Parlamentets ændring 151.

Artikel 30, stk. 1

Det fastsættes i den fælles holdning, at gennemsigtighedskravene til MHF’er efter handelen
ikke finder anvendelse, når handlerne offentliggøres i henhold til et reguleret markeds regler.
Dette inkorporerer Parlamentets ændring 95.

KAPITEL III - INVESTERINGSVIRKSOMHEDERS RETTIGHEDER

Artikel 34, stk. 1

Denne artikel omhandler investeringsvirksomhedernes ret til at få adgang til centrale
modparts-, clearing- og afviklingsfaciliteter samt ret til at vælge afviklingssystemer. I den
fælles holdning er udtrykket “mulighed for”, som anvendes i Kommissionens forslag, erstattet
med udtrykket “ret til”, hvilket inkorporerer Parlamentets ændring 99.

Afsnit III - Regulerede markeder

Artikel 36, stk. 1, tredje afsnit

Der er indføjet et nyt afsnit i den fælles holdning for at præcisere de forpligtelser, der er
fastsat i direktivet, i de tilfælde, hvor det regulerede marked er en juridisk person og forvaltes
eller drives af en anden markedsoperatør end selve det regulerede marked. Dette afspejler
Parlamentets ændring 11, 158 og delvis 80 og 112.

Artikel 36, stk. 1, fjerde afsnit

Der er indføjet et nyt afsnit i den fælles holdning til erstatning af artikel 33, stk. 4, i
Kommissionens oprindelige forslag. Ifølge den nye formulering skal operatøren af det
regulerede marked fremlægge alle de oplysninger - herunder en driftsplan, hvori bl.a. angives
arten af de forretninger, der påtænkes udført, samt den organisatoriske struktur - som den
kompetente myndighed har brug for til at sikre sig, at det regulerede marked, når den første
tilladelse gives, har truffet alle nødvendige forholdsregler for at opfylde sine forpligtelser i
henhold til dette afsnit. Markedsoperatøren vil derfor også være ansvarlig for at give den
kompetente myndighed meddelelse om eventuelle påtænkte ændringer af betingelserne eller
driftsplanen for det regulerede marked. Der tages i dette stykke hensyn til Parlamentets
ændring 103.

Artikel 36, stk. 2

Dette stykke er blevet omformuleret i den fælles holdning med henblik på at kræve, at
markedsoperatørerne skal udføre de opgaver, der er forbundet med markedets organisering og
drift. Dette stykke inkorporerer derfor Parlamentets ændring 101.

Artikel 39, litra d)

Kravene om handelsreglerne og procedurerne for regulerede markeder er blevet forenklet i
den fælles holdning under hensyntagen til målet med Parlamentets ændring 108.
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Artikel 40, stk. 1

Der er sket en ny formulering med hensyn til reglerne for finansielle instrumenters optagelse
til handel, jf. Parlamentets ændring 109.

Artikel 40, stk. 5

Det kræves i dette stykke, at det regulerede marked skal oplyse udstederen om, at dets
værdipapirer handles på det pågældende regulerede marked. Det kræves også, at de relevante
bestemmelser i prospektdirektivet skal overholdes. Dette afspejler ånden i Parlamentets
ændring 112.

Artikel 40, stk. 6, litra c)

Det fastsættes her, at komitologiforanstaltningerne skal tydeliggøre de ordninger, det
regulerede marked skal indføre med henblik på at gøre det lettere for dets medlemmer at få
adgang til oplysninger, der er blevet offentliggjort i henhold til bestemmelserne i
fællesskabsretten. Dette tager hensyn til Parlamentets ændring 114.

Artikel 42

Artikel 39, stk. 2, i Kommissionens forslag (adgang til det regulerede marked) er ændret i den
fælles holdning. Den begrænsning, hvorefter kun godkendte modparter kan få adgang til
regulerede markeder, er udgået. Der er medtaget en mere fleksibel ordning for adgang til
regulerede markeder i teksten i den fælles holdning. Der tages hensyn til Parlamentets
ændring 116.

Artikel 43, stk. 2

Den fælles holdning har indført en række ændringer i Kommissionens oprindelige forslag i
relation til markedsoperatørernes forpligtelser. Ifølge teksten i den fælles holdning skal de
indberette væsentlige brud på deres regler, ureglementerede markedsvilkår eller adfærd, som
kunne indebære markedsmisbrug, til det regulerede markeds kompetente myndigheder.
Markedsoperatørerne er ikke forpligtede til at indsende oplysninger om uvæsentlige brud på
reglerne. Denne ændring tager hensyn til Parlamentets ændring 117.

Artikel 44

I denne artikel fastsættes gennemsigtighedskrav til regulerede markeder før handelen. Stk. 3,
som er en komitologibestemmelse, tager hensyn til Parlamentets ændring 118 og fastsætter, at
gennemførelsesbestemmelserne skal definere størrelsen eller arten af de ordrer, for hvilke der
kan ses bort fra kravet om offentliggørelse af oplysninger før handelen.

Afsnit V - Afsluttende bestemmelser

Artikel 67, stk. 3

Denne artikel ændrer direktiv 93/6/EØF ved blandt andet at indføre en ændring i relation til de
garantier, der kræves af visse investeringsvirksomheder, der kun har tilladelse til at yde
investeringsrådgivning og/eller modtage og videregive ordrer fra investorer, i begge tilfælde
uden at besidde penge og/eller værdipapirer, der tilhører deres kunder, og som derfor ikke på
noget tidspunkt risikerer at komme i debet hos deres kunder. Disse personer vil kunne vælge



12  

enten at råde over kapital eller erhvervsansvarsforsikring eller begge. Dette afspejler
Parlamentets ændring 134 og delvis 36.

Ved at fastsætte en særlig ordning for de investeringsvirksomheder, som yder både ovennævnte
tjenester og forsikringsmægling, anerkender denne nye bestemmelse implicit, at de pågældende
investeringsvirksomheder kan kumulere de to aktiviteter. Denne bestemmelse er i
overensstemmelse med ånden i Parlamentets ændring 133.

Artikel 68

Med denne artikel tilføjes et nyt afsnit i bilag I til direktiv 2000/12/EF, ifølge hvilket de i ISD
anførte tjenesteydelser og aktiviteter i tilknytning til de deri omhandlede finansielle
instrumenter også er omfattet af principperne om gensidig anerkendelse i bankdirektivet.
Derfor kan det pas, der udstedes til kreditinstitutter i henhold til bankdirektivet, dække
tjenesteydelserne og aktiviteterne i ISD. Der tages hensyn til Parlamentets ændring 135.

3.2.2. Ændringer, som er accepteret af Kommissionen og ikke medtaget i den fælles
holdning

Parlamentets ændring 20

Hensigten med ændringen er at præcisere, at ordreudførelse også indebærer optræden for
kunders regning på et reguleret marked, MHF’er eller et tilsvarende system i et tredjeland.
Selv om Rådets fælles holdning ikke indeholder den ordlyd, der foreslås i ændringen, mener
Kommissionen, at den foreliggende formulering er tilstrækkelig bred og fleksibel.

Parlamentets ændring 62

Ændringen specificerer, at der i forbindelse med den bedste udførelse (“best execution”) skal
tages hensyn til typen og størrelsen af ordren samt kundens art.

Kommissionen mener, at den fælles holdning stadig er acceptabel, idet der i henhold til
artikel 21, stk. 6, litra a), vil blive taget hensyn til disse faktorer i gennemførelses-
bestemmelserne vedrørende anvendelsen af kravene til “best execution”. De er indeholdt i
begrebet “best execution”.

Parlamentets ændring 68

Ændringen foreslår, at der indføres fleksibilitet i “modtagelsestidspunktreglen” ved at tilføje
en særlig henvisning til sammenlægningspolitikken eller til en aftale med kunden.

Kommissionen er enig i, at en henvisning til virksomhedens sammenlægningspolitik kunne
medtages i teksten, idet den afspejler gældende markedspraksis. Selv om Rådets fælles
holdning ikke henviser eksplicit hertil, mener Kommissionen, at det kan klares ved hjælp af
gennemførelsesbestemmelserne i henhold til artikel 22, stk. 3, litra a).

Parlamentets ændring 74

Ordningen tager sigte på at indføre visse ændringer i ordningen vedrørende tilknyttede
agenter. Den giver investeringsvirksomhederne mulighed for direkte at udpege tilknyttede
agenter. Den fælles holdning giver medlemsstaterne mulighed for at give virksomhederne den
mulighed. Kommissionen mener, at det er mere rimeligt at lade det være op til
medlemsstaterne at beslutte, om de anerkender aktiviteten som tilknyttet agent på deres
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område på en sammenhængende måde - og fastætte nationale regler og fremgangsmåder, som
regulerer denne aktivitet, hvis de ønsker det - end at lade det være op til hver enkelt
virksomhed.

I relation til stk. 2 i ændringen mener Kommissionen, at der ikke er behov for at indføre en
sådan ændring i artikel 23, idet garantikravene er tilstrækkeligt dækket i artikel 67, hvor der
tages hensyn til dette punkt.

I relation til stk. 7 mener Kommissionen, at kravene i dette forslag allerede er tilpasset
kravene i direktivet om forsikringsformidling - der er således ikke behov for at medtage en
udtrykkelig henvisning i denne tekst.

Parlamentets ændring 87

Ifølge denne ændring skal forpligtelsen til gennemsigtighed før handelen ikke gælde for de
virksomheder med systematisk internalisering, som ikke i væsentligt omfang - regelmæssigt
eller kontinuerligt - betyder en forbedring af den pågældende akties likviditet.

Den fælles holdning indeholder ikke en sådan bestemmelse. Selv om manglen på denne
bestemmelse ikke i væsentlig grad påvirker forpligtelsens anvendelsesområde, mener
Kommissionen, at det for så vidt angår markedseffektiviteten kunne være hensigtsmæssigt at
undersøge muligheden for at medtage ånden i Europa-Parlamentets ændring.

Parlamentets ændring 89

Ændringen foreskriver komitologi, når det defineres, hvad der forstås ved normal
markedsstørrelse. Den fælles holdning benytter udtrykket “normal markedsstørrelse”.
Kommissionen accepterer, at det er nødvendigt med komitologi for at definere dette udtryk
(normal markedsstørrelse), hvis det benyttes i direktivet.

Parlamentets ændring 92

Hensigten med ændringen er at præcisere, at når transaktionen kun indeholder få eller ingen
nyttige informationer, skal informationerne ikke videregives.

Kommissionen mener, at ånden i denne ændring allerede er indeholdt i den foreliggende tekst.
Den er blandt andet implicit i komitologibestemmelserne i artikel 28.

Parlamentets ændring 96

Formålet med denne ændring er at fjerne kravet om, at investeringsvirksomheder skal vente
på, at hjemlandet underretter værtslandet, før de benytter sig af retten til fri udveksling af
tjenesteydelser.

Ifølge den fælles holdning må investeringsvirksomhederne først indlede deres aktiviteter efter
en sådan underretning. Kommissionen er også enig heri, idet denne praksis er i
overensstemmelse med livsforsikringsdirektivet.

Parlamentets ændring 97

Formålet med ændringen er at undgå, at der anvendes værtslandsregler på transaktioner udført
af kreditinstitutters filialer.
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Ifølge den fælles holdning vil både kreditinstitutter og investeringsvirksomheder være
omfattet af de samme regler, når de yder investeringstjenester eller udfører
investeringsaktiviteter via filialer. Kommissionen mener, at denne fremgangsmåde vil sikre
ensartede spilleregler for disse enheder.

Parlamentets ændring 111

I det første stykke i ændringen foreslås der en omformulering med henblik på at præcisere
anvendelsesområdet for de regulerede markeders forpligtelse, når de optager finansielle
instrumenter til handel.

Kommissionen mener, at substansen i en del af denne ændring, som udelukkende er af
redaktionel art, allerede er indeholdt i artikel 40, stk. 3.

Parlamentets ændring 121

Formålet med ændringen er at undgå at begrænse de regulerede markeders mulighed for at
anvende tredjelandes clearingsystemer.

Kommissionen mener, at der er tale om et vigtigt spørgsmål, men under hensyntagen til, at
der snart vil blive iværksat målrettede aktioner inden for clearing og afvikling, kunne
Kommissionen acceptere den fælles holdning.

Parlamentets ændring 123

Ændringen er beregnet til at sikre samarbejdet mellem udenretlige ordninger for
investorklager med henblik på at definere, dele og fremme bedste praksis. Kommissionen går
ind for denne fremgangsmåde, som dog ikke blev medtaget i Rådets fælles holdning. Den
fremgangsmåde, som Rådet til slut fulgte, er imidlertid i overensstemmelse med den
fremgangsmåde, der følges i andre direktiver vedrørende investeringstjenester.

Parlamentets ændring 125

Ændringen tager sigte på at fremhæve, at myndighederne i værtslandet kun bør intervenere
under usædvanlige omstændigheder.

Denne ændring er ikke medtaget i den fælles holdning, men Kommissionen mener dog, at i
henhold til teksten vil de kompetente myndigheder i værtslandet i praksis kun gribe ind i
usædvanlige tilfælde.

Parlamentets ændring 126

Det hedder i ændringen, at Kommissionen skal tage hensyn til gennemførelses-
foranstaltningernes følger for markedsdeltagerne og sikre, at disse er i overensstemmelse med
reguleringsmålene. Kommissionen ville inkorporere denne ændring i en betragtning som en
påmindelse om et generelt accepteret princip, der gælder for EU-institutionernes
lovgivningsaktivitet, men ikke i direktivets tekst. Selv om Rådet ikke har foreslået en sådan
betragtning, påvirkes substansen i direktivet ikke i så henseende.

Parlamentets ændring 129

I ændringen foreslås det at forlænge den frist, inden for hvilken Kommissionen skal aflægge
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om forskellige spørgsmål, til fem år.
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I Rådets fælles holdning er der fastsat en frist på 30 måneder. For at sikre en bedre
overvågning af virkningen af direktivets bestemmelser kan Kommissionen også tilslutte sig
denne frist.

Parlamentets ændring 140

Hensigten med ændringen er at medtage fonde med velgørende formål som mulige
professionelle investorer.

Kommissionen mener, at når fonde med velgørende formål besidder store midler, som skal
investeres, vil de normalt være omfattet af denne kategori af kunder, som i henhold til punkt 2
i bilag II efter anmodning kan behandles som professionelle. Denne løsning indebærer en
mere fleksibel ordning end den, der er foreslået i Europa-Parlamentets ændring.

Andre ændringer

En række ændringer, som Kommissionen har accepteret - helt eller delvist eller ånden i
ændringerne - er ikke medtaget i den fælles holdning. Nogle af disse ændringer indeholdt en
præcisering eller forklarende vejledning eller var materielle eller sproglige forbedringer af
teksten uden indvirkning på substansen i teksten. Selv om Kommissionen ville have
foretrukket disse forbedringer i teksten, kan den stadig acceptere den fælles holdning, idet
hovedlinjerne er de samme i alle tre tekster, dvs. Kommissionens oprindelige forslag, Europa-
Parlamentets ændringer og Rådets fælles holdning. De ændringer, der henvises til, er
ændring 2, 56, 110, 115, 124, 139, 143 og 144. På samme måde er ændring 7 og 8 ikke
inkorporeret ordret i den fælles holdning; de tog sigte på at ændre henholdsvis betragtning 21
og 24 i det oprindelige forslag, som til sidst udgik af teksten til den fælles holdning, fordi de
var overflødige i relation til teksten i direktivets artikler. Substansen i teksten påvirkes
imidlertid ikke, idet de parallelle ændringer (44 og 53) i direktivets artikler - artikel 14, stk. 4,
og artikel 19, stk. 4 - blev medtaget i den fælles holdning; vi mener, at ånden i ændring 7 og 8
stadig er medtaget i den fælles holdning. Ændring 26 henviser til definitionen af “ordre til
markedspris”; den er ikke medtaget, fordi denne definition er udgået.

3.3. Nye bestemmelser indføjet af Rådet

Der er indføjet en række nye elementer i den fælles holdning i forhold til Kommissionens
oprindelige forslag og Kommissionens ændringsforslag. De fleste af disse nye elementer
supplerer eller tydeliggør teksten i det oprindelige forslag eller tilføjer nuancer til den
oprindelige tekst for at tage hensyn til de forskellige typer instrumenter, tjenesteydelser og
aktiviteter, der er omfattet af dette direktiv. De vigtigste nye bestemmelser er behandlet i
nedenstående detaljerede kommentarer. Disse kommentarer henviser ikke til de ændringer, der
er indføjet af Rådet, og som kun relaterer til tekstens indre struktur, som f.eks. en del af
ændringerne i artikel 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 48 og 49.

Den fælles holdning er stort set i overensstemmelse med Kommissionens forslag, og de nye
bestemmelser, der er indføjet af Rådet, ændrer ikke substansen heri.

Betragtninger

Betragtningerne er ændret i overensstemmelse med ændringerne i den dispositive del af
direktivet som beskrevet nedenfor.



16  

Betragtning 16

Det præciseres, at den pågældende person til stadighed skal opfylde betingelserne i artikel 2
for at være omfattet af undtagelserne.

Betragtning 19

Det præciseres, at investeringsvirksomheder, som på ikke-regelmæssig basis yder en eller
flere former for investeringsservice eller udfører en eller flere former for
investeringsaktiviteter, der ikke er omfattet af deres tilladelse, ikke behøver nogen
supplerende tilladelse.

Betragtning 20

I relation til definitionen af “modtagelse og formidling af ordrer” har den fælles holdning
indført en betragtning, som skal tydeliggøre, at dette begreb også bør omfatte det forhold, at
to eller flere investorer bringes i forbindelse med hinanden, således at der tilvejebringes en
transaktion mellem disse investorer.

Betragtning 26

I relation til artikel 13, stk. 7 og 8, har den fælles holdning indføjet denne betragtning for at
gøre det klart, at når en kunde, i overensstemmelse med Fællesskabets lovgivning og navnlig
direktivet om finansiel sikkerhedsstillelse, overdrager den fulde ejendomsret til finansielle
instrumenter eller midler til et investeringsselskab med henblik på at sikre eller på anden
måde dække nuværende eller fremtidige, faktiske, eventuelle eller potentielle forpligtelser,
bør sådanne finansielle instrumenter eller midler ikke længere anses for at tilhøre kunden.

Betragtning 29

I relation til artikel 19, stk. 6, har Rådet indføjet en ny betragtning, som tydeliggør en af
betingelserne for ikke at gennemføre egnethedstesten, dvs. at tjenesteydelsen leveres på
initiativ af kunden eller den potentielle kunde.

Betragtning 33

Teksten indeholder en betragtning om behovet for at fjerne ændringer, som kan stå i vejen for
en konsolidering på europæisk plan af de relevante oplysninger og offentliggørelsen heraf for at
sikre en fair konkurrence og give investorerne mulighed for at sammenligne forskellige
handelssystemers priser.

Betragtning 34

Det præciseres, at investeringsselskaber kan bede kunden eller den potentielle kunde om
samtidig at erklære sig indforstået med deres ordreekspeditionspolitik og muligheden af at
vedkommendes ordrer udføres uden om et reguleret marked eller en MHF.

Betragtning 35

Det præciseres, at personer, som yder investeringsservice på flere end ét investeringsselskabs
vegne, bør betragtes ikke som tilknyttede agenter, men som investeringsselskaber, hvis de
falder ind under definitionen i dette direktiv, med undtagelse af visse personer, der kan være
undtaget.
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Betragtning 38

Ligesom i forbindelse med investeringsselskaber bør medlemsstaternes kompetente
myndigheder kun registrere de tilknyttede agenter, der har til hensigt at udøve deres
aktiviteter eller udøve størstedelen af deres aktiviteter på deres område.

Betragtning 39

Denne betragtning er knyttet til ændringerne i artikel 24 og fastsætter, at godkendte modparter
bør anses for at handle som kunder. Kommissionen mener, at denne ændring var nødvendig
for at tage hensyn til de ændringer, som den fælles holdning har indført med hensyn til
anvendelsesområdet for ordningen vedrørende godkendt modpart.

Betragtning 41

Denne betragtning refererer til den nye artikel 24, stk. 1, og forklarer, at forpligtelsen til at
offentliggøre limiterede kundeordrer kun finder anvendelse, hvis modparten udtrykkeligt
sender en limiteret ordre til et investeringsselskab med henblik på udførelse af ordren.

Betragtning 42

Der er indføjet en ny betragtning for at minde om medlemsstaternes forpligtelse til at beskytte
fysiske personers ret til privatlivets fred.

Betragtning 44

Denne betragtning redegør for de tilfælde, hvor medlemsstaterne kan beslutte at anvende
direktivets krav vedrørende gennemsigtighed før og efter handelen på andre finansielle
instrumenter end aktier.

Betragtning 47

Denne betragtning kommenterer omfanget af tilladelsen til at drive regulerede markeder. Den
indeholder også en række yderligere redegørelser for hvilke handler, der bør anses for at være
indgået inden for det regulerede markeds system.

Betragtning 49

I denne betragtning forklares det, at minimumskapitalkravene, som regulerede markeder skal
opfylde for at få tilladelse i henhold til dette direktiv, vil blive fastsat ved revisionen af
direktiv 93/6/EØF og ikke gennem komitologi som oprindelig planlagt i Kommissionens
forslag.

Betragtning 52

Der er indføjet et nyt punktum for at påpege, at medlemsstaterne (forpligtelser kan ikke
medtages i betragtninger) i overensstemmelse med national lovgivning bør sikre passende
finansiering af den kompetente myndighed.
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Betragtning 56

Der gøres opmærksom på, at enhver udveksling eller videregivelse af oplysninger mellem
kompetente myndigheder, andre myndigheder, organer eller personer bør være i
overensstemmelse med reglerne om videregivelse af personoplysninger til tredjelande, jf.
direktiv 95/46/EF.

Materielle bestemmelser

Afsnit I - Definitioner og anvendelsesområde

Artikel 2

Den fælles holdning har indført en yderligere undtagelse i artikel 2, stk. 1, litra j), for de
personer, der i forbindelse med andre erhvervsaktiviteter, der ikke er omfattet af dette
direktiv, yder investeringsrådgivning, såfremt sådan rådgivning ikke honoreres særskilt.

Artikel 2

Definitionen af investeringsrådgivning (artikel 4, stk. 1, nr. 4) er blevet suppleret for at
tydeliggøre, at denne type tjenesteydelse kan leveres enten på kundernes anmodning eller på
investeringsvirksomhedens eget initiativ.

Der er indføjet en ny definition af “prisstiller” (artikel 4, stk. 1, nr. 8), fordi den blev anset for
nødvendig for en korrekt afgrænsning af undtagelserne.

Definitionen af porteføljepleje (artikel 4, stk. 1, nr. 9), som tidligere var medtaget i bilag I, er
flyttet til denne artikel.

Definitionen af værtsland (artikel 4, stk. 1, nr. 21) er blevet suppleret, således at den også
angår regulerede markeder.

Afsnit II - Meddelelse af tilladelse til samt vilkår for drift af
investeringsselskaber

KAPITEL I - BETINGELSER OG PROCEDURER FOR MEDDELELSE AF TILLADELSE

I artikel 9 (personer, der faktisk leder investeringsvirksomhedens forretninger) har den fælles
holdning indføjet et nyt afsnit i stk. 1 for at undgå dobbeltarbejde, når markedsoperatøren på
et reguleret marked ansøger om tilladelse til at drive en MHF.

I stk. 1 i artikel 10 i den fælles holdning præciseres de kompetente myndigheders funktioner,
og stk. 4 er blevet ændret for også at medtage tilladte UCITS-administrationsselskaber.

I artikel 14 (handelsprocessen og indgåelse af handler i en MHF) fjernede Rådet
komitologibestemmelsen, fordi den ikke fandt den nødvendig.

KAPITEL II - VILKÅR FOR DRIFT AF INVESTERINGSSELSKABER

Den fælles holdning har udeladt artikel 17 i Kommissionens forslag (egenkapital i øvrigt),
fordi den blev anset for overflødig.
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I artikel 19 har den fælles holdning indføjet følgende ændringer:

� Et nyt stykke (stk. 5) om de oplysninger, som investeringsvirksomheder skal
indhente, når de leverer andre ydelser end investeringsrådgivning eller
porteføljepleje. Det fastsættes også, at investeringsvirksomhederne skal advare
kunden eller den potentielle kunde, hvis investeringsvirksomheden på grundlag af
de oplysninger, som den har modtaget, finder, at produktet eller tjenesteydelsen
ikke er hensigtsmæssig, eller hvis kunden ikke giver oplysningerne eller giver
utilstrækkelige oplysninger

� et nyt stykke (stk. 9) for at tydeliggøre, at forpligtelserne i denne artikel ikke
finder anvendelse, hvis en investeringsservice indgår som en del af et finansielt
produkt, som allerede er omfattet af andre bestemmelser om risikovurdering af
kunder og/eller oplysningskrav i fællesskabslovgivningen eller fælles europæiske
standarder i forbindelse med kreditinstitutter og forbrugerkredit.

Hvad angår tilknyttede agenter (artikel 23) fastsættes det i den fælles holdning, at
medlemsstaterne kan tillade, at tilknyttede agenter, som er registreret på deres område,
forvalter kunders penge og/eller finansielle instrumenter på vegne af og under fuldt ansvar af
den investeringsvirksomhed, som de handler for. I tilfælde af grænseoverskridende
virksomhed kan disse tilknyttede agenter, der har tilladelse til at forvalte kunders penge
og/eller finansielle instrumenter, kun fortsætte denne praksis på en anden medlemsstats
område, hvis denne tillader deres tilknyttede agent at forvalte dem.

I artikel 24 (handler med godkendte modparter) er der indføjet en række ændringer i den
fælles holdning. Denne ordning dækker ikke kun udførelse af ordrer, men også modtagelse og
formidling af ordrer og accesoriske tjenesteydelser, som er direkte knyttet til sådanne handler.
Det fastsættes også, at kun stk. 1 i artikel 22 ikke finder anvendelse i handler mellem
godkendte modparter.

Visse personer er automatisk blevet anset for at være godkendte modparter, nemlig UCITS,
pensionsfonde og disses administrationsselskaber, forhandlere af råvarer og nationale
regeringer.

Denne artikel indeholder nu et stykke, stk. 4, om tredjelandsenheder. Komitologi-
bestemmelsen er mere præcis og tager hensyn til ovennævnte ændringer.

De vigtigste ændringer i artikel 25 angår rapporteringsforpligtelsen. Rapporterne skal
indsendes til den kompetente myndighed i hjemlandet, undtagen i tilfælde af filialer, hvor
rapporterne i overensstemmelse med artikel 32, stk. 7, indsendes til den kompetente
myndighed i værtslandet. Denne myndighed videresender disse oplysninger til de kompetente
myndigheder i investeringsvirksomhedens hjemland, medmindre de beslutter, at de ikke
ønsker at modtage disse oplysninger.

Andre ændringer angår det forhold, at de kompetente myndigheder skal etablere de
nødvendige ordninger til sikring af, at den myndighed, der er kompetent for det mest
relevante marked målt i likviditet for så vidt angår disse finansielle instrumenter, også
modtager disse oplysninger.

Artikel 26 er blevet omformuleret for at præcisere, at investeringsvirksomheder og
markedsoperatører, der driver en MHF, til de kompetente myndigheder kun skal indberette
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væsentlige brud på dens regler, ureglementerede markedsvilkår eller adfærd, som kunne
indebære markedsmisbrug. Kravet om gennemførelsesbestemmelser er udgået.

Artikel 27 giver mulighed for at forbedre de stillede priser med hensyn til transaktioner
udført med professionelle investorer, forudsat at forbedringen falder inden for et offentliggjort
interval, og forudsat at investeringsvirksomheden opfylder de betingelser, der er fastsat i
denne bestemmelse.

I artikel 28 (investeringsvirksomheders videregivelse af oplysninger efter handlen) angår de
vigtigste ændringer indførelsen af udtrykket “mindst” for at præcisere bestemmelsens
minimale karakter (dvs. medlemsstaterne kan gå under dette minimumskrav) og udskiftningen
af udtrykket “straks” med “så tæt på reel tid som mulig” for at give investerings-
virksomhederne mere fleksibilitet.

Artikel 29 og 30 angående gennemsigtighedskrav til MHF’er før og efter handlen er blevet
tilpasset artikel 44 og 45 (gennemsigtighedskrav til regulerede markeder). Rådet har desuden
indføjet en komitologibestemmelse, hvori det præciseres, at indholdet af disse
gennemførelsesbestemmelser skal svare til de i artikel 44 og 45 fastsatte gennemførelses-
bestemmelser for regulerede markeder, medmindre MHF’ens særlige karakter kan berettige
andet. Europa-Parlamentets ændring 95 er inkorporeret som foreslået, og ændring 94 er delvis
medtaget i den fælles holdning.

KAPITEL III - INVESTERINGSVIRKSOMHEDERS RETTIGHEDER

Kapitel III følger stort set fremgangsmåden i Kommissionens forslag.

I artikel 31 og 32 om fri udveksling af tjenesteydelser og oprettelse af en filial præciseres det,
at accessoriske tjenesteydelser kun kan ydes sammen med investeringsservice og/eller
-aktiviteter.

Begge artikler medtager også et nyt stykke, hvorefter de kompetente myndigheder i
hjemlandet på anmodning af de kompetente myndigheder i værtslandet skal meddele
identiteten af de tilknyttede agenter.

Der er indføjet et nyt stykke i artikel 31, hvorefter investeringsvirksomheder eller
markedsoperatører skal indsende oplysninger, når de har til hensigt at lade brugere, der er
etableret i et værtsland, få adgang til og mulighed for at anvende deres systemer.

Hvad angår artikel 32 er den vigtigste ændring i forhold til Kommissionens forslag, at
anvendelsesområdet for artikel 32, stk. 7, udvides til at omfatte artikel 21, 22, 25, 27 og 28, og
at det er blevet gjort klart, at den kompetente myndighed i filialens værtsland kun skal påtage
sig ansvaret med hensyn til tjenesteydelser, som filialen præsterer inden for dens område.
Tjenesteydelser, som filialen præsterer uden for den medlemsstat, hvor filialen er beliggende,
falder fortsat ind under hjemlandets ansvar. Dette stykke gælder både for investerings-
virksomheder og kreditinstitutter.

I artikel 33 har Rådet fjernet henvisningen til indirekte adgang, idet den var unødvendig.
Stk. 3 er også udgået. Det var overflødigt sammenholdt med artikel 42, stk. 1.

I artikel 34 angår de vigtigste ændringer udskiftningen af udtrykket “mulighed for” med “ret
til” for at give investeringsvirksomhederne mere fleksibilitet.
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Artiklen indeholder et nyt stykke, der præciserer de nationale centralbankers kompetence som
overvågere af afviklingssystemer eller af andre myndigheder, der fører tilsyn med sådanne
systemer. Komitologibestemmelsen er blevet fjernet for at undgå problemer med eventuelle
fremtidige foranstaltninger vedrørende clearing- og afviklingsordninger.

Der er indføjet en ny artikel 35 angående bestemmelser om centrale modparts-, clearing- og
afviklingsordninger for MHF’er.

Afsnit III - Regulerede markeder

Artikel 36

Den fælles holdning har tilpasset denne artikel om tilladelse og lovvalg til de tilsvarende
bestemmelser om investeringsvirksomheder. Der er også en mere tydelig skelnen mellem
markedsoperatøren og markedet.

Artikel 37

I den fælles holdning er Kommissionens forslag omformuleret for at tydeliggøre disse krav
vedrørende forvaltning af det regulerede marked. Spørgsmålet om finansielle ressourcer er nu
medtaget i artikel 39, litra f), og vil ikke blive fastlagt gennem komitologi, men ved
revisionen af direktiv 93/6/EØF (kapitalkravsdirektivet).

Artikel 38

I den fælles holdning erstattes udtrykket “faktisk kontrol over det regulerede marked”, som
benyttes i Kommissionens forslag, af “betydelig indflydelse på forvaltningen af det regulerede
marked”. I stk. 2 henvises til operatøren af det regulerede marked og ikke selve det regulerede
marked.

Artikel 39

Litra d), er omformuleret, og kravet om, at reglerne for det regulerede marked skal
forhåndsgodkendes af de kompetente myndigheder, er udgået. Som nævnt ovenfor indeholder
dene artikel også de finansielle krav til regulerede markeder.

Artikel 40

I den fælles holdning udgår kravet om, at reglerne for finansielle instrumenters optagelse til
handel skal forhåndsgodkendes af de kompetente myndigheder. I stk. 6 er der desuden tilføjet
et nyt litra angående de ordninger, det regulerede marked skal indføre med henblik på at gøre
det lettere for dets medlemmer og deltagere at få adgang til oplysninger, der er blevet
offentliggjort i henhold til bestemmelserne i fællesskabsretten.

Artikel 41

I Rådets fælles holdning er der tilføjet en bestemmelse, hvorefter medlemsstaternes
kompetente myndigheder, bortset fra den myndighed, der har krævet suspension af handelen
med eller fjernelse af et finansielt instrument, til gengæld skal stille krav om suspension af
handelen med det pågældende finansielle instrument eller fjernelse af dette fra handelen på de
regulerede markeder og MHF’er, der opererer under deres myndighed.
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Artikel 42

I stk. 2 har den fælles holdning erstattet begrænsningerne for adgang til de regulerede
markeder til godkendte modparter, som foreslået af Kommissionen, med en mere fleksibel
ordning.

Unødige henvisninger til indirekte medlemmer eller deltagere er ligeledes udgået.

Der er indføjet et nyt stykke om de regulerede markeders mulighed for at indføre ordninger på
andre medlemsstaters område. Dette følger den fremgangsmåde, der er vedtaget for
investeringsvirksomheder.

Artikel 43

Den fælles holdning har ændret denne artikel om overvågning af overholdelsen af reglerne for
de regulerede markeder og andre lovmæssige forpligtelser. Nu skal overvågningen fokusere
på medlemmernes eller deltagernes overholdelse af markedets regler og ikke på de handeler,
der foretages af medlemmerne.

Teksten er blevet ændret for at præcisere, at den myndighed, der er kompetent for
efterforskning og retsforfølgelse af markedsmisbrug, kan være en anden end den myndighed,
der er kompetent for det regulerede marked.

Teksten stiller kun krav om, at væsentlige brud på reglerne skal indberettes til myndigheden.

Artikel 44 og 45

Teksten tillader de regulerede markeder at afkræve virksomheder, der systematisk
internaliserer, et gebyr for at få adgang til deres systemer for offentliggørelse af kurser.

Stk. 2 i artikel 44 er blevet udvidet og giver mulighed for, at der på baggrund af
markedsmodel eller ordretype og -størrelse kan gives en undtagelse fra kravet om
gennemsigtighed før handelen. Stk. 2 i artikel 45 er også blevet ændret og giver mulighed for
en udsættelse af offentliggørelsen af de nærmere oplysninger om transaktioner ikke blot på
baggrund af transaktionernes størrelse, men også deres art.

Komitologibestemmelsen er blevet forenklet.

Artikel 46

Artiklen om centrale modparts-, clearing- og afviklingsordninger indeholder et nyt stykke, i
lighed med artikel 35, med det formål at undgå unødig overlapning af kontrollen.

Artikel 47

Ifølge den ændring, der er indføjet af Rådet, skal Kommissionen ajourføre sin hjemmeside,
hver gang en medlemsstat meddeler ændringer i sin liste over regulerede markeder.

Afsnit IV - Kompetente myndigheder
Afsnit IV er blevet omstruktureret i tre kapitler. Det første angår udpegning, beføjelser og
procedurer for tvistbilæggelse. Dette kapitel indeholder også et krav om, at disse myndigheder
skal samarbejde på nationalt plan, og reglerne for tjenstlig tavshedspligt. I det andet kapitel



23  

fastsættes reglerne for samarbejde mellem kompetente myndigheder i forskellige
medlemsstater, herunder bestemmelser om samarbejde og udveksling af oplysninger på tværs
af grænserne. Det sidste kapitel omhandler samarbejdet med tredjelande.

KAPITEL I - UDPEGNING, BEFØJELSER OG PROCEDURER FOR
TVISTBILÆGGELSE

Artikel 48

Den fælles holdning har omformuleret bestemmelsen om uddelegering på en mere præcis
måde. Enhver uddelegering af hverv til andre foretagender end de omhandlede myndigheder
må hverken indebære udøvelse af offentlig myndighed eller udøvelse af skønsbeføjelser.

Artikel 49

Denne artikel erstatter artikel 45, stk. 3, i Kommissionens forslag. Forpligtelsen er blevet
udvidet til også at omfatte samarbejde mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn
med pensionskasser, UCITS og forsikrings- og genforsikringsformidlere.

Artikel 50

Rådet har tilpasset denne artikel til artikel 12 i direktiv 2003/6/EF om insiderhandel og
kursmanipulation.

Som et nødvendigt supplement til de beføjelser og rettigheder, der er anført i Kommissionens
forslag, er der tilføjet en ny beføjelse i (m), nemlig retten til at lade en revisor eller anden
sagkyndig foretage kontrol eller undersøgelse.

Stk. 2 i artikel 46 i Kommissionens forslag angående kravet om, at de kompetente
myndigheder skal have de nødvendige ressourcer, er blevet erstattet af et nyt punktum i
betragtning 52, som følger direktiv 2003/6/EF om insiderhandel og kursmanipulation.

Artikel 53

Medlemsstaterne er ikke længere forpligtede til at indføre procedurer for tvistbilæggelse, men
skal tilskynde til indførelse af sådanne.

Artikel 54

I den fælles holdning er der tilføjet tre nye stykker.

Stk. 3 og 4 regulerer anvendelsen af modtagne fortrolige oplysninger. Stk. 3, som fastsætter
reglen om tjenstlig tavshedspligt, er stort set tilpasset til artikel 16, stk. 2, sidste afsnit, i
direktiv 2003/6/EF (markedsmisbrug).

Stk. 4 fastsætter, i hvilket omfang der kan fremsendes oplysninger, og gør det på en tydeligere
og mere sammenhængende måde end i artikel 54 i Kommissionens forslag. Formuleringen er
tilpasset den nye struktur, særlig artikel 48 (medlemsstaterne kan udpege mere end én
kompetent myndighed) og artikel 56 (medlemsstaterne skal udpege et kontaktpunkt med
henblik på samarbejde og udveksling af oplysninger).
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I stk. 5 præciseres det, at denne artikel ikke er til hinder for, at de kompetente myndigheder i
overensstemmelse med national lovgivning udveksler eller videregiver fortrolige oplysninger,
som ikke er modtaget fra en kompetent myndighed i en anden medlemsstat.

KAPITEL II - SAMARBEJDE MELLEM KOMPETENTE MYNDIGHEDER I
FORSKELLIGE MEDLEMSSTATER

Artikel 56

Rådet har indført en forpligtelse, hvorefter medlemsstaterne skal udpege én kompetent
myndighed som kontaktpunkt med henblik på at lette og fremskynde samarbejdet, herunder
navnlig udveksling af oplysninger.

Ifølge det nye stk. 2 skal de kompetente myndigheder i hjem- og værtslandet sikre et
samarbejde i tilfælde af grænseoverskridende regulerede markeder, når et reguleret markeds
funktioner i et værtsland, hvori det regulerede marked har etableret ordninger, er blevet af
væsentlig betydning for værdipapirmarkedernes funktion og for beskyttelsen af investorerne i
det pågældende værtsland. I det nye stk. 5 fastsættes der gennemførelsesbestemmelser til
fastlæggelse af de kriterier, hvorefter et reguleret markeds funktion i et værtsland kan anses
for at være af væsentlig betydning.

Artikel 53 i Kommissionen forslag er opdelt i to artikler, artikel 57 og artikel 59, for at
tydeliggøre teksten. Artikel 57 tillader den kompetente myndighed i et reguleret marked at
henvende sig direkte til fjernmedlemmerne af dette marked.

Artikel 58 er blevet omstruktureret. Den omhandler kun udveksling af oplysninger mellem
medlemsstater gennem kontaktpunkterne. Kommissionen kan vedtage
gennemførelsesbestemmelser om proceduren for udveksling af oplysninger mellem
kompetente myndigheder.

I artikel 62 har Rådet udvidet beskyttelsesforanstaltningerne for de kompetente
myndigheder i værtslandet til også at omfatte filialer, regulerede markeder og MHF’er.

KAPITEL III - SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

Artikel 63

Ændringerne i denne artikel afspejler den nye struktur i afsnit IV.

Afsnit V - Afsluttende bestemmelser

Artikel 65

I stk. 1 i den fælles holdning er datoen for rapporten rykket to år frem.

Der er indføjet et nyt stk. 2, hvorefter Kommissionen skal aflægge rapport om anvendelsen af
artikel 27 (gennemsigtighed før handelen).

I stk. 3 fastsættes det i den fælles holdning, at Kommissionen skal aflægge rapport om
følgende yderligere emner:
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� hensigtsmæssigheden af bestemmelserne vedrørende udpegelse af tilknyttede
agenter til udførelse af investeringsservice og/eller -aktiviteter, navnlig for så vidt
angår tilsynet med dem

� den fortsatte hensigtsmæssighed af undtagelsen i henhold til artikel 2, stk. 1,
litra i).

I det nye stk. 4 fastsættes det, at Kommissionen skal forelægge en rapport om fjernelsen af de
hindringer, som kan stå i vejen for en konsolidering på europæisk plan af de relevante
oplysninger og offentliggørelsen heraf. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at det
i betragtning 33 hedder, at fair konkurrence forudsætter, at markedsdeltagere og -investorer
kan sammenligne de priser, som de forskellige handelssystemer (dvs. regulerede markeder,
MHF og mellemhandlere) har pligt til at offentliggøre. Med henblik herpå anbefales det, at
medlemsstaterne fjerner alle hindringer, som kan stå i vejen for en konsolidering på
europæisk plan af de relevante oplysninger og offentliggørelsen heraf.

I det nye stk. 5 fastsættes det, at Kommissionen skal aflægge rapport om den fortsatte
hensigtsmæssighed af kravene om en erhvervsansvarsforsikring for mellemhandlere i henhold
til EF-lovgivningen.

På grundlag af disse rapporter kan Kommissionen om nødvendigt fremlægge forslag til
relaterede ændringer af dette direktiv.

Artikel 66

Teksten i artikel 61 i Kommissionens forslag forbliver uændret.

Artikel 67

Den fælles holdning ændrer artikel 62 i Kommissionens forslag. Der er foretaget de
nødvendige tekniske ændringer i artikel 3, stk. 4, i direktiv 93/6/EØF, og kapitalkravene til
firmaer, der kun har tilladelse til at yde investeringsrådgivning og/eller modtage og videregive
ordrer fra investorer, i begge tilfælde uden at besidde penge eller værdipapirer, der tilhører
deres kunder, og som derfor ikke på noget tidspunkt risikerer at komme i debet hos deres
kunder, er omfattet af en særlig ordning under artikel 3, stk. 4, i direktiv 93/6/EØF.

Disse firmaer kan vælge mellem et krav om en minimal startkapital,
erhvervsansvarsforsikring eller en kombination deraf. Disse personer er omfattet af en mindre
streng ordning, hvis de også er registreret i henhold til direktiv 2002/92/EF om
forsikringsmæglervirksomhed og ligeledes er omfattet af kravene i det direktiv.

Artikel 68

Den fælles holdning ændrer bilag I til bankdirektivet på en anden måde end Kommissionens
forslag. I stedet for at indsætte henvisninger til nye aktiviteter eller finansielle instrumenter
tilføjes der et nyt stykke, hvori det hedder, at de i bilag I, afsnit A og B, i dette direktiv anførte
tjenesteydelser og aktiviteter i tilknytning til de i bilag I, afsnit C, omhandlede finansielle
instrumenter, er omfattet af principperne om gensidig anerkendelse i bankdirektivet.

Artikel 69 og 70

Disse artikler er stort set på linje med Kommissionens forslag. Gennemførelsesperioden er
forlænget fra 18 til 24 måneder.
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Artikel 71

Rådet har indført en teknisk overgangsbestemmelse for at sikre, at det nye direktiv kan træde i
kraft uden problemer.

BILAG I

Afsnit A

Den fælles holdning har forenklet formuleringen af tjenesteydelserne, idet nogle definitioner
er medtaget i artikel 4. Nr. 6 er desuden opdelt i to dele.

Afsnit B

Der er indføjet en ny tjenesteydelse: Tjenesteydelser vedrørende afsætningsgaranti.

Afsnit C

Listen over finansielle instrumenter er blevet omformuleret for at skabe yderligere klarhed,
navnlig i relation til råvarederivater.

BILAG II

Den fælles holdning har indført en række mindre ændringer i de kundekategorier, der anses
for professionelle, ved at medtage lokale firmaer og andre institutionelle investorer.

4. KONKLUSION

Kommissionen mener, at den fælles holdning, som Rådet vedtog den 8. december 2003,
følger målsætningerne og ånden i Kommissionens forslag af 29. november 2002.

Kommissionen mener tillige, at den fælles holdning imødekommer Europa-Parlamentets
væsentligste betænkeligheder og følger hovedelementerne i Parlamentets ændringsforslag.

Kommissionen mener, at man opnår en udmærket balance med den fælles holdning.

Kommissionen anbefaler derfor denne fælles holdning til Europa-Parlamentet.
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