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Ændringsforslag 1211
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 68 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
34 vedtage foranstaltninger, der præciserer, 
hvad der udgør de rimelige 
forretningsmæssige vilkår for 
offentliggørelse af oplysninger som 
omhandlet i stk. 1.

5. Kommissionen skal ved delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
34 vedtage foranstaltninger, der præciserer, 
hvad der udgør de rimelige 
forretningsmæssige vilkår for 
offentliggørelse af oplysninger som 
omhandlet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1212
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 68 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
34 vedtage foranstaltninger, der præciserer, 
hvad der udgør de rimelige 
forretningsmæssige vilkår for 
offentliggørelse af oplysninger som 
omhandlet i stk. 1.

5. Kommissionen skal ved delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
34 vedtage foranstaltninger, der præciserer, 
hvad der udgør de rimelige 
forretningsmæssige vilkår for 
offentliggørelse af oplysninger som 
omhandlet i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at Kommissionen handler - ellers vil det være umuligt at gennemføre 
bestemmelserne i artiklen.
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Ændringsforslag 1213
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. ESMA opretter en særlig 
råvaredivision med henblik på at opfylde 
sine forpligtelser effektivt i forhold til 
råvaremarkederne og koordineringen af 
tilsynsaktiviteter mellem de udpegede 
nationale kompetente myndigheder, som 
har ansvaret for de pågældende 
markeder.

Or. en

Ændringsforslag 1214
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af emissionskvoter skal 
medlemsstaten kræve, at de kompetente 
myndigheder samarbejder og udveksler 
oplysninger med de kompetente organer, 
der er udpeget i henhold til direktiv 
2003/54/EF med henblik på dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 1215
Markus Ferber

Forslag til direktiv



AM\901516DA.doc 5/65 PE489.423v01-00

DA

Artikel 71 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) at anmode om tilvejebringelse af
oplysninger fra enhver person og om 
nødvendigt indkalde og afhøre en person 
for at skaffe sig oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 1216
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at udføre anonyme testindkøb 
(mystery shopping)

Or. en

Begrundelse

 I overensstemmelse med et forslag fra BEUC.

Ændringsforslag 1217
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at kræve foreliggende oplysninger om 
telefonsamtaler og foreliggende datatrafik, 
som investeringsselskaber er i besiddelse 
af, hvis der er en rimelig mistanke om, at 
sådanne oplysninger i relation til 
undersøgelsens genstand kan være 

d) at kræve foreliggende oplysninger om 
telefonsamtaler og foreliggende datatrafik, 
som investeringsselskaber er i besiddelse af
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relevante for påvisning af misligholdelse 
fra investeringsselskabets side af dets 
forpligtelser i henhold til dette direktiv; 
disse oplysninger må dog ikke vedrøre 
indholdet af den kommunikation, som de 
vedrører

Or. en

Begrundelse

Beføjelsen til at kræve foreliggende oplysninger om telefonsamtaler og datatrafik, som 
investeringsselskaber er i besiddelse af, har afgørende betydning for de kompetente 
myndigheder, når de udøver deres funktioner i overensstemmelse med MiFID.

Ændringsforslag 1218
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at kræve foreliggende oplysninger om 
telefonsamtaler og foreliggende datatrafik, 
som investeringsselskaber er i besiddelse 
af, hvis der er en rimelig mistanke om, at 
sådanne oplysninger i relation til 
undersøgelsens genstand kan være 
relevante for påvisning af misligholdelse 
fra investeringsselskabets side af dets 
forpligtelser i henhold til dette direktiv; 
disse oplysninger må dog ikke vedrøre
indholdet af den kommunikation, som de 
vedrører

d) at kræve foreliggende oplysninger om 
telefonsamtaler og foreliggende datatrafik, 
som investeringsselskaber er i besiddelse 
af, herunder indholdet af den 
kommunikation, som de vedrører

Or. en

Begrundelse

I mange sager om markedsmisbrug har oplysninger om telefonsamtaler været medvirkende til 
at opnå en domfældelse. Det er ikke nok at vide, at et opkald har fundet sted, eftersom det er 
af indholdet, at misbruget åbenlyst vil fremgå.
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Ændringsforslag 1219
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at kræve foreliggende oplysninger om 
telefonsamtaler og foreliggende datatrafik, 
som investeringsselskaber er i besiddelse 
af, hvis der er en rimelig mistanke om, at 
sådanne oplysninger i relation til 
undersøgelsens genstand kan være 
relevante for påvisning af misligholdelse 
fra investeringsselskabets side af dets 
forpligtelser i henhold til dette direktiv; 
disse oplysninger må dog ikke vedrøre 
indholdet af den kommunikation, som de 
vedrører

d) at kræve foreliggende oplysninger om 
telefonsamtaler og foreliggende datatrafik, 
som investeringsselskaber er i besiddelse af

Or. en

Begrundelse

Det bør overvejes, at registreringsforpligtelsen har til formål at beskytte investorerne og sikre 
et effektivt tilsyn med investeringsselskaber på samme måde som er tilfældet med det 
generelle krav om registrering.

Ændringsforslag 1220
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at kræve foreliggende oplysninger om 
telefonsamtaler og foreliggende datatrafik, 
som investeringsselskaber er i besiddelse 
af, hvis der er en rimelig mistanke om, at 
sådanne oplysninger i relation til 
undersøgelsens genstand kan være 
relevante for påvisning af misligholdelse 
fra investeringsselskabets side af dets 
forpligtelser i henhold til dette direktiv

d) at kræve foreliggende oplysninger om 
telefonsamtaler og foreliggende datatrafik
eller tilsvarende oplysninger som 
omhandlet i artikel 16, stk. 7, som 
investeringsselskaber er i besiddelse af, 
hvis der er en rimelig mistanke om, at 
sådanne oplysninger i relation til 
undersøgelsens genstand kan være 
relevante for påvisning af misligholdelse 
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disse oplysninger må dog ikke vedrøre 
indholdet af den kommunikation, som de 
vedrører

fra investeringsselskabets side af dets 
forpligtelser i henhold til dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 1221
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) at kræve indefrysning og/eller 
beslaglæggelse af aktiver

Or. en

Begrundelse

Beføjelsen til at kræve indefrysning og/eller beslaglæggelse af aktiver er vidtrækkende og bør 
forblive i denne artikel. Det er hensigtsmæssigt, at de kompetente myndigheder kan udøve 
denne beføjelse i henhold til stk. 1.

Ændringsforslag 1222
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at kræve oplysninger, herunder al 
relevant dokumentation, fra enhver person 
vedrørende størrelsen af og formålet med 
en position eller eksponering indgået via et 
derivat og vedrørende eventuelle aktiver 
eller passiver i det underliggende marked.

i) at kræve oplysninger, herunder al 
relevant dokumentation, fra enhver person 
vedrørende størrelsen af og formålet med 
en position eller eksponering indgået via et 
råvarederivat og vedrørende eventuelle 
aktiver eller passiver i det underliggende 
marked.

Or. en
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Begrundelse

Beføjelserne i underpunkt i) bør gælde for positioner i råvarederivater, jf. betragtning 84 
("derivataftaler, der vedrører råvarer") og bør sammenlignes med betragtning 85 og artikel 
72, [stk. 1] litra g).

Ændringsforslag 1223
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at kræve oplysninger, herunder al 
relevant dokumentation, fra enhver person
vedrørende størrelsen af og formålet med 
en position eller eksponering indgået via et 
derivat og vedrørende eventuelle aktiver 
eller passiver i det underliggende marked.

i) at kræve tilvejebringelse af oplysninger, 
herunder al relevant dokumentation, fra 
enhver person vedrørende størrelsen af og 
formålet med en position eller eksponering 
indgået via et råvarederivat og vedrørende 
eventuelle aktiver eller passiver i det 
underliggende marked.

Or. en

Ændringsforslag 1224
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder kan i 
forbindelse med tilsyn tillægges alle de 
tvangsmidler, der er nødvendige for, at de 
kan udøve deres funktioner. Inden for de 
grænser, der er fastsat i de nationale 
retlige rammer, gør de brug af sådanne 
tvangsmidler for at:

1. De kompetente myndigheder kan i 
forbindelse med tilsyn tillægges alle de 
tvangsmidler, der er nødvendige for, at de 
kan udøve deres funktioner. 
Tvangsmidlerne udøves i henhold til 
national ret og omfatter mindst retten til
at:

Or. en
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Begrundelse

Der er kun et enkelt stykke i artikel 72. Den anden sætning i indledningen og de efterfølgende 
litra a) til h) passer dårligt sammen ("... gør de brug af sådanne tvangsmidler for at ... kræve 
ophør ..."). Det er derfor nødvendigt at omarbejde stykket.

Ændringsforslag 1225
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kræve indefrysning og/eller 
beslaglæggelse af aktiver

udgår

Or. en

Begrundelse

Beføjelsen til at kræve indefrysning og/eller beslaglæggelse af aktiver er vidtrækkende og bør 
forblive i artikel 71.

Ændringsforslag 1226
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kræve indefrysning og/eller 
beslaglæggelse af aktiver

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 1227
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
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Artikel 72 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) begrænse de muligheder, en person eller 
en kategori af personer har for at indgå en 
derivataftale vedrørende en råvare, 
herunder ved at indføre ikke-
diskriminerende grænser for positioner 
eller antallet af sådanne derivataftaler pr. 
underliggende aktiv, som enhver given 
kategori af personer kan indgå i et 
bestemt tidsrum, når det er nødvendigt for 
at sikre de berørte markeders integritet og 
ordentlige funktion

g) forvalte de muligheder, en person eller 
en kategori af personer har for at indgå en 
derivataftale vedrørende en råvare, når det 
er nødvendigt og hensigtsmæssigt for at 
sikre de berørte markeders integritet og 
ordentlige funktion

Or. en

Ændringsforslag 1228
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) begrænse de muligheder, en person eller 
en kategori af personer har for at indgå en 
derivataftale vedrørende en råvare, 
herunder ved at indføre ikke-
diskriminerende grænser for positioner 
eller antallet af sådanne derivataftaler pr. 
underliggende aktiv, som enhver given 
kategori af personer kan indgå i et 
bestemt tidsrum, når det er nødvendigt for 
at sikre de berørte markeders integritet og 
ordentlige funktion

g) begrænse de muligheder, en person eller 
en kategori af personer har for at indgå en 
derivataftale vedrørende en råvare, 
herunder ved at indføre ikke-
diskriminerende grænser for positioner, når 
det er nødvendigt for at sikre de berørte 
markeders integritet og ordentlige funktion

Or. en

Begrundelse

En tærskel bør ikke henvise til det antal kontrakter, som en person kan indgå. Hvis en tærskel 
skal gælde for råvarederivater, bør den henvise til de åbne positioner (både i artikel 59 og i 
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artikel 72, [stk. 1, ]litra g)).

Ændringsforslag 1229
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, hvor 
forpligtelser er gældende for 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, at der ved 
misligholdelse kan anvendes administrative 
sanktioner og foranstaltninger over for 
medlemmerne af investeringsselskabernes 
og markedsoperatørernes ledelsesorganer 
samt enhver anden fysisk eller juridisk 
person, som i henhold til national ret er 
ansvarlig for en overtrædelse.

2. Medlemsstaterne sikrer, hvor 
forpligtelser er gældende for 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, at der ved 
misligholdelse kan anvendes administrative 
sanktioner og foranstaltninger på de 
betingelser, der er fastsat i den nationale 
lovgivning, over for medlemmerne af 
investeringsselskabernes og 
markedsoperatørernes ledelsesorganer samt 
enhver anden fysisk eller juridisk person, 
som i henhold til national ret er ansvarlig 
for en overtrædelse.

Or. en

Begrundelse

I artiklen nævnes investeringsselskaber og markedsoperatører. I henhold til artikel 1, stk. 3, 
gælder artikel 69 til 80 også for kreditinstitutter. Det kan være passende også at nævne 
kreditinstitutterne i artikel 73 for at skabe tydeliggørelse.

Ændringsforslag 1230
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, hvor 
forpligtelser er gældende for 

2. Medlemsstaterne sikrer, hvor 
forpligtelser er gældende for 
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investeringsselskaber og 
markedsoperatører, at der ved 
misligholdelse kan anvendes administrative 
sanktioner og foranstaltninger over for 
medlemmerne af investeringsselskabernes 
og markedsoperatørernes ledelsesorganer 
samt enhver anden fysisk eller juridisk 
person, som i henhold til national ret er 
ansvarlig for en overtrædelse.

investeringsselskaber og 
markedsoperatører, at der ved 
misligholdelse kan anvendes administrative 
sanktioner og foranstaltninger over for 
medlemmerne af investeringsselskabernes 
og markedsoperatørernes ledelsesorganer 
samt enhver anden fysisk eller juridisk 
person, som i henhold til national ret er
ansvarlig for en overtrædelse. Sådanne 
sanktioner og foranstaltninger skal ikke 
anvendes over for ansatte, der er blevet 
opfordret eller presset til at handle på en 
særlig måde som følge af det pågældende 
selskabs eller den pågældende operatørs 
interne regler, instruktioner eller 
praksisser.

Or. en

Begrundelse

En ansat bør ikke holdes individuelt ansvarlig for en overtrædelse, hvis hun/han blot har 
handlet i overensstemmelse det pågældende selskabs eller den pågældende operatørs interne 
regler, instruktioner eller praksisser.

Ændringsforslag 1231
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at den kompetente myndighed uden 
unødig forsinkelse skal offentliggøre, 
hvilke sanktioner eller foranstaltninger der 
er blevet pålagt som følge af overtrædelse 
af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 
…./… (MiFIR) eller i de nationale 
bestemmelser vedtaget til gennemførelse af 
dette direktiv, herunder også oplysninger 
om overtrædelsens type og art og 
identiteten på de personer, som er 
ansvarlige for den, medmindre 

Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at den kompetente myndighed uden 
unødig forsinkelse kan offentliggøre, 
hvilke sanktioner eller foranstaltninger der 
er blevet pålagt som følge af overtrædelse 
af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 
…./… (MiFIR) eller i de nationale 
bestemmelser vedtaget til gennemførelse af 
dette direktiv, herunder også oplysninger 
om overtrædelsens type og art og 
identiteten på de personer, som er 
ansvarlige for den, medmindre 
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offentliggørelsen ville være en alvorlig 
trussel mod de finansielle markeder. 
Såfremt offentliggørelse ville forvolde de 
involverede parter uforholdsmæssig stor 
skade, offentliggør de kompetente 
myndigheder sanktionerne anonymt.

offentliggørelsen ville være en alvorlig 
trussel mod de finansielle markeder. 
Såfremt offentliggørelse ville forvolde de 
involverede parter uforholdsmæssig stor 
skade, offentliggør de kompetente 
myndigheder sanktionerne anonymt.

Or. en

Begrundelse

Der kan sættes spørgsmålstegn ved, om et krav om "automatisk" offentliggørelse af enhver 
sanktion er i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention (se 
udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 10. februar 2012).

Ændringsforslag 1232
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 74 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at den kompetente myndighed uden 
unødig forsinkelse skal offentliggøre, 
hvilke sanktioner eller foranstaltninger der 
er blevet pålagt som følge af overtrædelse 
af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 
…./… (MiFIR) eller i de nationale 
bestemmelser vedtaget til gennemførelse af 
dette direktiv, herunder også oplysninger 
om overtrædelsens type og art og 
identiteten på de personer, som er 
ansvarlige for den, medmindre 
offentliggørelsen ville være en alvorlig 
trussel mod de finansielle markeder. 
Såfremt offentliggørelse ville forvolde de 
involverede parter uforholdsmæssig stor 
skade, offentliggør de kompetente 
myndigheder sanktionerne anonymt.

Medlemsstaterne vedtager bestemmelser 
om, at den kompetente myndighed uden 
unødig forsinkelse skal offentliggøre, 
hvilke sanktioner eller foranstaltninger der 
er blevet pålagt som følge af overtrædelse 
af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 
…./… (MiFIR) eller i de nationale 
bestemmelser vedtaget til gennemførelse af 
dette direktiv, herunder også oplysninger 
om overtrædelsens type og art og 
identiteten på de personer, som er 
ansvarlige for den, medmindre 
offentliggørelsen ville være en alvorlig 
trussel mod de finansielle markeder. 
Såfremt offentliggørelse ville forvolde de 
involverede fysiske personer
uforholdsmæssig stor skade, offentliggør 
de kompetente myndigheder sanktionerne
over for disse fysiske personer anonymt.

Or. en
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Ændringsforslag 1233
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne artikel finder anvendelse på 
følgende:

1. Medlemsstaterne sikrer, at deres love 
eller administrative bestemmelser giver 
mulighed for sanktioner i forbindelse 
med:

Or. en

Begrundelse

Introduktionen af artiklen er ejendommelig og ufuldstændig.

Ændringsforslag 1234
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) en MHF eller en OHF, der ikke 
fastlægger regler, procedurer og ordninger 
eller ikke overholder anvisninger i henhold 
til nationale bestemmelser til 
gennemførelse af artikel 18, 19 og 20

k) en MHF, der ikke fastlægger regler,
procedurer og ordninger eller ikke 
overholder anvisninger i henhold til 
nationale bestemmelser til gennemførelse 
af artikel 18, 19 og 20

Or. en

Ændringsforslag 1235
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
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Artikel 75 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) et investeringsselskab, der i gentagne 
tilfælde ikke formår at opnå det bedst 
mulige resultat for kunder ved udførelse 
af ordrer og ikke opretter ordninger i 
henhold til nationale bestemmelser til 
gennemførelse af artikel 27 og 28

n) et investeringsselskab, der ikke opretter 
ordninger i henhold til nationale 
bestemmelser til gennemførelse af artikel 
27 og 28

Or. en

Ændringsforslag 1236
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) et investeringsselskab, der i gentagne 
tilfælde ikke formår at opnå det bedst 
mulige resultat for kunder ved udførelse af 
ordrer og ikke opretter ordninger i henhold 
til nationale bestemmelser til 
gennemførelse af artikel 27 og 28

n) et investeringsselskab, der ikke stræber 
efter det bedst mulige resultat for kunder 
ved at oprette ordninger i henhold til 
nationale bestemmelser til gennemførelse 
af artikel 27 og 28

Or. en

Begrundelse

Investeringsselskaber skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at opnå det bedst mulige 
resultat for deres kunder, men de bør ikke være forpligtet til at opnå det bedst mulige resultat 
i en konkret sag. Det bedst mulige resultat kan ikke garanteres ved en generel 
ordreudførelsespolitik, men vil forudsætte individuelle sammenligninger forud for hver 
transaktion.

Ændringsforslag 1237
Markus Ferber

Forslag til direktiv
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Artikel 75 – stk. 1 – litra r

Kommissionens forslag Ændringsforslag

r) et reguleret marked eller en 
markedsoperatør, der ikke har etableret 
systemer, procedurer, ordninger og regler 
eller ikke giver adgang til data i henhold til 
nationale bestemmelser til gennemførelse 
af artikel 51

r) et reguleret marked eller en 
markedsoperatør, der ikke har etableret 
systemer, procedurer, ordninger og regler 
eller ikke giver adgang til data i henhold til 
nationale bestemmelser til gennemførelse 
af artikel 51 eller undlader at gennemføre 
ordningen med minimumsændringer (tick 
sizes), hvilket kræves i henhold til artikel 
51, litra a)

Or. en

Ændringsforslag 1238
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 1 – litra z a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

za) en fysisk person, der tilhører 
ledelsesorganet hos en markedsoperatør 
eller et investeringsselskab, og som har 
kendskab til eventuelle overtrædelser, der 
er omhandlet i dette stykke, og som 
beslutter sig for ikke at indberette disse 
overtrædelser til den kompetente 
myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 1239
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 75 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de 
administrative sanktioner og 
foranstaltninger, der kan anvendes i de 
tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, mindst 
omfatter følgende:

Medlemsstaterne sikrer, at deres love og 
administrative bestemmelser giver 
mulighed for de administrative sanktioner 
og foranstaltninger, der kan anvendes i de 
tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, mindst 
omfatter følgende:

Or. en

Ændringsforslag 1240
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en offentlig meddelelse, hvori nævnes 
den fysiske eller juridiske person og 
overtrædelsens art

a) en offentlig meddelelse eller en 
advarsel, hvori nævnes den fysiske eller 
juridiske person og overtrædelsens art

Or. en

Begrundelse

En "offentlig" meddelelse bør have samme betydning og anvendelsesområde som en 
"advarsel".

Ændringsforslag 1241
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et midlertidigt forbud mod varetagelse 
af hverv i investeringsselskaber, som 

d) et midlertidigt forbud mod varetagelse 
af ledelsesmæssige hverv i 
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pålægges et hvilket som helst medlem af 
investeringsselskabets ledelsesorgan eller 
en hvilken som helst anden fysisk person, 
der anses for at være ansvarlig

investeringsselskaber, som pålægges et 
hvilket som helst medlem af 
investeringsselskabets ledelsesorgan eller 
en hvilken som helst anden fysisk person, 
der anses for at være ansvarlig

Or. en

Begrundelse

Omfanget af sanktionen er for viftrækkende. Sanktionen skal gælde for personer, der formelt 
er udpeget som bestyrelsesmedlemmer, og skal medføre forbud mod varetagelse af 
ledelsesmæssige hverv i investeringsselskaber. Det er ikke rimeligt at forbyde 
bestyrelsesmedlemmer varetagelse af et hvilket som helst hverv. Et forbud overskrider 
formålet med og rækkevidden af artikel 9, som kun fastsætter krav til bestyrelsesmedlemmer. 
Der fastsættes ingen krav vedrørende personer, der varetager et hvilket som helst hverv i 
investeringsselskaber.

Ændringsforslag 1242
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et midlertidigt forbud mod varetagelse 
af hverv i investeringsselskaber, som 
pålægges et hvilket som helst medlem af 
investeringsselskabets ledelsesorgan eller 
en hvilken som helst anden fysisk person, 
der anses for at være ansvarlig

d) et midlertidigt eller permanent forbud 
mod varetagelse af hverv i 
investeringsselskaber, som pålægges et 
hvilket som helst medlem af 
investeringsselskabets ledelsesorgan eller 
en hvilken som helst anden fysisk person, 
der anses for at være ansvarlig

Or. en

Ændringsforslag 1243
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv



PE489.423v01-00 20/65 AM\901516DA.doc

DA

Artikel 75 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) i tilfælde af et selskab, der beskæftiger 
sig med algoritmisk handel, et midlertidigt 
eller permanent forbud mod at have
adgang til regulerede markeder, MHF'er 
og OHF'er.

Or. en

Ændringsforslag 1244
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) for juridiske personer, administrative 
bøder på op til 10 % af den juridiske 
persons samlede årsomsætning i det 
forudgående forretningsår; hvis den
juridiske person er et datterselskab af et 
moderselskab, er den relevante samlede 
årsomsætning den samlede årsomsætning 
fra det konsoliderede regnskab for det 
endelige moderselskab i det forudgående 
forretningsår 

e) for juridiske personer, administrative
bøder på op til 20 % af den juridiske 
persons samlede årsomsætning i det 
forudgående forretningsår; hvis den 
juridiske person er et datterselskab af et 
moderselskab, er den relevante samlede 
årsomsætning den samlede årsomsætning 
fra det konsoliderede regnskab for det 
endelige moderselskab i det forudgående 
forretningsår 

Or. en

Ændringsforslag 1245
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) for fysiske personer, administrative f) for fysiske personer, administrative 
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bøder på op til 5 000 000 EUR eller i 
medlemsstater, hvor euroen ikke er den 
officielle valuta, den tilsvarende værdi i 
national valuta på datoen for dette direktivs 
ikrafttræden

bøder på op til den højeste værdi af enten 
100 % af den fysiske persons samlede 
årlige indkomst i det foregående år eller
5 000 000 EUR eller i medlemsstater, hvor 
euroen ikke er den officielle valuta, den 
tilsvarende værdi i national valuta på 
datoen for dette direktivs ikrafttræden

Or. en

Ændringsforslag 1246
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) for fysiske personer, administrative 
bøder på op til 5 000 000 EUR eller i 
medlemsstater, hvor euroen ikke er den 
officielle valuta, den tilsvarende værdi i 
national valuta på datoen for dette direktivs 
ikrafttræden

f) for fysiske personer, administrative 
bøder på op til 1 000 000 EUR eller i 
medlemsstater, hvor euroen ikke er den 
officielle valuta, den tilsvarende værdi i 
national valuta på datoen for dette direktivs 
ikrafttræden

Or. en

Begrundelse

Beløbet på 5 000 000 EUR overstiger de midler, som de fleste fysiske personer har til 
rådighed, og det gælder også for personer, der er del af investeringsselskabers ledelse.
Spørgsmålet er, om nogen som helst overtrædelse af MiFID kan begrunde en bøde på 
5 000 000 EUR for en fysisk person. Mange af de mest alvorlige overtrædelser sanktioneres 
også af strafferetten. I sådanne tilfælde bør medlemsstaterne frit kunne vælge en strafferetlig 
sanktion i stedet for en administrativ sanktion.

Ændringsforslag 1247
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) administrative bøder på op til det 
dobbelte af den fortjeneste, der er opnået 
ved overtrædelsen, såfremt fortjenesten kan 
beregnes.

g) vedrører ikke litra e) og f),
administrative bøder på op til en tidobling
af den fortjeneste, der er opnået ved 
overtrædelsen, såfremt fortjenesten kan 
beregnes.

Or. en

Begrundelse

Det dobbelte af fortjenesten virker ikke afskrækkende, når det er en kendt sag, at 
overtrædelsen er vanskelig at bevise og straffe.

Ændringsforslag 1248
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når den fortjeneste, der er opnået ved 
overtrædelsen kan beregnes, sikrer 
medlemsstaterne, at maksimumsbeløbet 
ikke er mindre end det dobbelte af 
fortjenestebeløbet.

Når den fortjeneste, der er opnået ved 
overtrædelsen kan beregnes, sikrer 
medlemsstaterne, at maksimumsbeløbet 
ikke er mindre end en tidobling af 
fortjenestebeløbet og ikke mindre end de 
tab, som de øvrige markedsdeltagere har 
lidt som følge af overtrædelsen.

Or. en

Begrundelse

Sanktionerne skal være til stor skade for de personer, der overtræder direktivet.

Ændringsforslag 1249
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med denne artikel skal arten 
af administrative sanktioner og 
foranstaltninger og størrelsen af de 
administrative bøder være underlagt 
betingelser, der er fastsat i national 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Det må være muligt at foretage en differentiering af art og sanktionsniveauer i den nationale 
lovgivning. Det bør ikke være op til de kompetente myndigheder at præcisere niveauerne.
Proportionalitetsprincippet gælder både på formel og faktisk niveau. En sanktion skal svare 
til overtrædelsen, både hvad angår lovgivning og anvendelse.

Ændringsforslag 1250
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder ved valget af 
arten af administrative sanktioner eller 
foranstaltninger og fastsættelse af 
størrelsen af de administrative bøder tager 
højde for alle relevante omstændigheder, 
herunder:

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder ved valget af 
arten af administrative sanktioner eller 
foranstaltninger og fastsættelse af 
størrelsen af de administrative bøder tager 
højde for alle relevante omstændigheder, 
herunder, hvis det er relevant:

Or. en

Ændringsforslag 1251
Olle Ludvigsson
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Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder indfører effektive 
ordninger, som tilskynder til at indberette 
overtrædelser af bestemmelserne i 
forordning …/… (MiFIR) og af nationale 
bestemmelser til gennemførelse af dette 
direktiv til de kompetente myndigheder.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder indfører effektive 
og pålidelige ordninger, som tilskynder til 
at indberette mulige eller faktiske
overtrædelser af bestemmelserne i 
forordning …/… (MiFIR) og af nationale 
bestemmelser til gennemførelse af dette 
direktiv til de kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 1252
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) passende beskyttelse af ansatte i 
finansieringsinstitutter, som afslører 
overtrædelser inden for 
finansieringsinstituttet

b) passende beskyttelse, herunder fuld 
anonymitet, af ansatte i 
finansieringsinstitutter, som afslører 
overtrædelser inden for 
finansieringsinstituttet

Or. en

Ændringsforslag 1253
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) passende beskyttelse af ansatte i 
finansieringsinstitutter, som afslører 

b) passende beskyttelse af og mulighed for 
anonymitet for ansatte i 
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overtrædelser inden for 
finansieringsinstituttet

finansieringsinstitutter, som afslører 
overtrædelser inden for 
finansieringsinstituttet

Or. en

Ændringsforslag 1254
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) klare regler, der forbyder institutioner 
at anmode om identiteten af den person, 
der har indberettet en overtrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 1255
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
finansieringsinstitutterne har passende 
procedurer for deres ansatte, således at de 
kan indberette overtrædelser internt via en 
særlig kanal.

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
finansieringsinstitutterne har passende 
procedurer for deres ansatte, således at de 
kan indberette overtrædelser internt via en 
særlig kanal. Sådanne procedurer kan 
etableres gennem kollektive aftaler eller 
andre ordninger, der er fastsat af 
arbejdsmarkedets parter. Den samme 
beskyttelse som omhandlet i stk. 1, andet 
afsnit, litra b), c) og ca), finder 
anvendelse.

Or. en
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Begrundelse

Der findes allerede veletablerede procedurer, hvor valgte fagforeningsrepræsentanter kan 
fungere som mellemmænd i den interne rapportering. Fuld beskyttelse skal også sikres for 
ansatte, der gør brug af sådanne procedurer.

Ændringsforslag 1256
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 77 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En ansat må ikke være forhindret i at 
fordømme overtrædelser begået inden for 
den finansielle institution som følge af 
regler om tavshedspligt. Alle oplysninger, 
der bidrager til at bevise overtrædelser 
begået inden for den finansielle 
institution, kan ikke længere betragtes 
som fortrolige, og personer, der i god tro 
meddeler sådanne oplysninger, kan ikke 
drages til ansvar.

Or. en

Ændringsforslag 1257
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 78 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for de procedurer og 
fremsendelsesformer for de oplysninger, 
der er omhandlet i denne artikel.

udgår
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Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
artikel 15 i forordning (EU) nr. 
1095/2010.
ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[XX].

Or. en

Begrundelse

Udvikling af procedurer og formularer bør ikke være en prioritet for ESMA.

Ændringsforslag 1258
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 79 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne foreskriver, at et eller 
flere af nedennævnte organer, som fastsat i 
national lovgivning, i forbrugernes 
interesse og i overensstemmelse med 
national lovgivning også kan indbringe en 
sag for domstolene eller de kompetente 
administrative organer for at sikre, 
at forordning (EU) nr. …/… [MiFIR] og de 
nationale gennemførelsesbestemmelser til 
dette direktiv finder anvendelse:

2. Medlemsstaterne foreskriver, at de
nedennævnte organer, som fastsat i 
national lovgivning, i forbrugernes 
interesse og i overensstemmelse med 
national lovgivning også kan indbringe en 
sag for domstolene eller de kompetente 
administrative organer for at sikre, 
at forordning (EU) nr. …/… [MiFIR] og de 
nationale gennemførelsesbestemmelser til 
dette direktiv finder anvendelse:

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med et forslag fra BEUC.
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Ændringsforslag 1259
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 79 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 79a
Civilretligt ansvar

Medlemsstaterne sikrer, at når et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør forsætligt eller ved grov 
uagtsomhed har begået en af de 
overtrædelser, der er nævnt i artikel 75 i 
dette direktiv, til skade for en investor, 
kan denne investor anlægge sag mod 
investeringsselskabet, eller 
markedsoperatøren for eventuelle skader, 
som vedkommende har været udsat for.
Et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør handler med grov 
uagtsomhed, hvis det alvorligt forsømmer 
forpligtelser, som det har fået pålagt ved 
dette direktiv.
Hvis en investor besidder oplysninger, 
hvoraf det kan udledes, at et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør har begået en af de 
overtrædelser, der er nævnt i artikel 75 i 
dette direktiv, sikrer medlemsstaterne, at 
det er op til investeringsselskabet eller 
markedsoperatøren at bevise, at det ikke 
har begået overtrædelsen, eller at 
overtrædelsen ikke har haft indflydelse på 
investorens interesser.
Det i stk. 1 omhandlede civilretlige ansvar 
kan ikke undtages eller begrænses på 
forhånd ved aftale. Medlemsstaterne 
sikrer, at enhver klausul i sådanne 
aftaler, der på forhånd udelukker eller 
begrænser det civilretlige ansvar, anses 
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for ugyldige.
Medlemsstaterne sikrer, at 
forældelsesfristen for krav, der vedrører 
en overtrædelse, der er nævnt i artikel 75 i 
dette direktiv, starter, når en investor får 
positivt kendskab til overtrædelsen eller 
burde have fået positivt kendskab til den
uden grov uagtsomhed.
Forældelsesfristerne skal være mindst 
10 år.

Or. en

Ændringsforslag 1260
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer indførelse af 
effektive procedurer for klager og 
bilæggelse af tvister med henblik på 
udenretslig afgørelse af forbrugertvister om 
investeringsservice og accessoriske 
tjenesteydelser, der er leveret af 
investeringsselskaber, og kan med henblik 
herpå eventuelt gøre brug af eksisterende
organer. Medlemsstaterne sikrer også, at 
alle investeringsselskaber er tilknyttet et 
eller flere organer, der gennemfører 
sådanne klageprocedurer.

1. Medlemsstaterne sikrer indførelse af 
effektive procedurer for klager og 
bilæggelse af tvister med henblik på 
udenretslig afgørelse af forbrugertvister om 
investeringsservice og accessoriske 
tjenesteydelser, der er leveret af 
investeringsselskaber, og kan med henblik 
herpå eventuelt gøre brug af eksisterende 
organer. 

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have lov til at gøre fortsat brug af eksisterende organer for at sikre
udenretslig afgørelse af forbrugertvister, og det samme gælder for tvister vedrørende 
tjenesteydelser, der er leveret af investeringsselskaber. Der findes nationale systemer i 
medlemsstaterne, hvor investeringsselskaberne enten ikke behøver eller ikke kan være knyttet 
til de nævnte organer. Inden for sådanne systemer vil en forbrugerklage blive behandlet, selv 
hvis investeringsselskabet ikke deltager.
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Ændringsforslag 1261
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når et reguleret markeds, en MHF's eller 
en OHF's funktioner i et værtsland, under 
hensyntagen til situationen på 
værdipapirmarkederne i værtslandet, hvori 
det regulerede marked, MHF'en eller 
OHF'en 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.

2. Når et reguleret markeds, en MHF's eller 
en OHF's funktioner i et værtsland, under 
hensyntagen til situationen på 
værdipapirmarkederne i værtslandet, hvori 
det regulerede marked eller MHF'en 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.

Or. en

Ændringsforslag 1262
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ethvert krav om at reducere omfanget af 
en position eller en eksponering, jf. artikel 
72, stk. 1, litra f)

a) ethvert krav om at reducere omfanget af 
en position eller en eksponering, jf. artikel 
72, litra f)

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 72.
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Ændringsforslag 1263
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) enhver begrænsning af de muligheder, 
en person eller en kategori af personer har 
for at indgå et instrument, jf. artikel 72, stk. 
1, litra g).

b) enhver begrænsning af de muligheder, 
en person eller en kategori af personer har 
for at indgå et instrument, jf. artikel 72, 
litra g).

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 72.

Ændringsforslag 1264
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelsen omfatter, når dette er relevant, 
oplysninger om kravet i henhold til artikel 
72, stk. 1, litra f), herunder identiteten af 
den eller de personer, som kravet er rettet 
til, og grundene til fremsættelse af kravet 
samt omfanget af begrænsninger i henhold 
til artikel 72, stk. 1, litra g), herunder den 
pågældende person eller kategori af 
personer, de pågældende finansielle 
instrumenter, eventuelle kvantitative 
foranstaltninger eller grænseværdier som 
f.eks. det maksimale antal kontrakter, som 
personer kan indgå, før en grænseværdi 
nås, eventuelle undtagelser samt grundene 
hertil.

Meddelelsen omfatter, når dette er relevant, 
oplysninger om kravet i henhold til artikel 
72, litra f), herunder identiteten af den eller 
de personer, som kravet er rettet til, og 
grundene til fremsættelse af kravet samt 
omfanget af begrænsninger i henhold til 
artikel 72, litra g), herunder den 
pågældende person eller kategori af 
personer, de pågældende finansielle 
instrumenter, eventuelle kvantitative 
foranstaltninger eller grænseværdier som 
f.eks. det maksimale antal kontrakter, som 
personer kan indgå, før en grænseværdi 
nås, eventuelle undtagelser samt grundene 
hertil.

Or. en
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Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 72.

Ændringsforslag 1265
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Meddelelsen omfatter, når dette er relevant, 
oplysninger om kravet i henhold til artikel 
72, stk. 1, litra f), herunder identiteten af 
den eller de personer, som kravet er rettet 
til, og grundene til fremsættelse af kravet 
samt omfanget af begrænsninger i henhold 
til artikel 72, stk. 1, litra g), herunder den 
pågældende person eller kategori af 
personer, de pågældende finansielle 
instrumenter, eventuelle kvantitative 
foranstaltninger eller grænseværdier som 
f.eks. det maksimale antal kontrakter, som 
personer kan indgå, før en grænseværdi 
nås, eventuelle undtagelser samt grundene 
hertil.

Meddelelsen omfatter, når dette er relevant, 
oplysninger om kravet i henhold til artikel 
72, stk. 1, litra f), herunder identiteten af 
den eller de personer, som kravet er rettet 
til, og grundene til fremsættelse af kravet 
samt omfanget af begrænsninger i henhold 
til artikel 72, stk. 1, litra g), herunder den 
pågældende person eller kategori af 
personer, de pågældende finansielle 
instrumenter, eventuelle kvantitative 
foranstaltninger eller grænseværdier som 
f.eks. de udestående positioner, som kan 
indgå, før en grænseværdi nås, eventuelle 
undtagelser samt grundene hertil.

Or. en

Ændringsforslag 1266
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En medlemsstats kompetente myndighed, 
der modtager en meddelelse i henhold til 
dette stykke kan træffe foranstaltninger i 
henhold til artikel 72, stk. 1, litra f) eller g), 
hvis den finder det godtgjort, at sådanne 

En medlemsstats kompetente myndighed, 
der modtager en meddelelse i henhold til 
dette stykke kan træffe foranstaltninger i 
henhold til artikel 72, litra f) eller g), hvis 
den finder det godtgjort, at sådanne 
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foranstaltninger er nødvendige for, at den 
anden kompetente myndighed kan opnå sit 
mål. Den pågældende kompetente 
myndighed giver også forudgående 
meddelelse i overensstemmelse med dette 
stykke, hvis den påtænker at gennemføre 
en foranstaltning.

foranstaltninger er nødvendige for, at den 
anden kompetente myndighed kan opnå sit 
mål. Den pågældende kompetente 
myndighed giver også forudgående 
meddelelse i overensstemmelse med dette 
stykke, hvis den påtænker at gennemføre 
en foranstaltning.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 72.

Ændringsforslag 1267
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger til fastlæggelse 
af de kriterier, hvorefter et reguleret 
markeds funktion i et værtsland kan anses 
for at være af væsentlig betydning for 
værdipapirmarkedets funktion og for 
beskyttelsen af investorer i det pågældende 
værtsland. 2

Kommissionen tillægges i samråd med 
ESMA beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
94 vedrørende foranstaltninger til 
fastlæggelse af de kriterier, hvorefter et 
reguleret markeds funktion i et værtsland 
kan anses for at være af væsentlig 
betydning for værdipapirmarkedets 
funktion og for beskyttelsen af investorer i 
det pågældende værtsland. 2

Or. en

Begrundelse

Tilføjer et krav til Kommissionen om at rette henvendelse til ESMA forud for handlinger.

Ændringsforslag 1268
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder kan også 
henvise til ESMA, såfremt en kompetent 
myndighed er uenig i en anden 
medlemsstats kompetente myndigheds 
tiltag eller mangel på tiltag i forbindelse 
med bestemmelser i dette direktiv eller i 
forordning (EU) nr. …/... [MiFID]

Or. en

Begrundelse

En bindende mæglingsprocedure skal gælde for alle bestemmelser i dette direktiv og MiFIR
for at sikre, at reglerne håndhæves konsekvent i hele det indre marked.

Ændringsforslag 1269
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 90 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed i 
værtslandet for et reguleret marked en 
MHF eller en OHF har klare og påviselige 
grunde til at tro, at et sådant reguleret 
marked en MHF eller en OHF har 
tilsidesat forpligtelserne 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 eller OHF'ens
hjemland.

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 forpligtelserne 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.

Or. en

Ændringsforslag 1270
Robert Goebbels
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Forslag til direktiv
Artikel 91 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejde og udveksling af oplysninger 
med ESMA

Samarbejde og udveksling af oplysninger 
med ESMA i Det Europæiske 
Finanstilsynssystem (ESFS) og med Det 
Europæiske System af Centralbanker 
(ESCB)

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarhed og retssikkerhed bør den foreslåede MiFID afspejle princippet om 
samarbejde i forbindelse med den nylige reform af det europæiske finanstilsyn. Endvidere bør 
ordninger om informationsudveksling forbedres for ESCB's centralbanker, herunder ECB.
ECB anbefaler at indføre lignende ændringer i andre relevante direktiver om den finansielle 
sektor på de passende steder - se også ændringsforslag 3 til artikel 7 i direktivforslaget i 
ECB's udtalelse CON/2012/5. (Et forslag fra ECB).

Ændringsforslag 1271
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 91 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejde og udveksling af oplysninger 
med ESMA

Samarbejde og udveksling af oplysninger 
med ESMA i Det Europæiske 
Finanstilsynssystem (ESFS) og med Det 
Europæiske System af Centralbanker 
(ESCB)

Or. en

Ændringsforslag 1272
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
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Artikel 91 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. De kompetente myndigheder skal som 
parter i ESFS samarbejde i en ånd af 
tillid og gensidig respekt, navnlig med 
henblik på at sikre at 
informationsstrømmene imellem dem og 
de andre parter i ESFS er 
hensigtsmæssige og pålidelige i 
overensstemmelse med princippet om 
loyalt samarbejde i henhold til artikel 4, 
stk. 3, i traktaten om Den Europæiske 
Union.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarhed og retssikkerhed bør den foreslåede MiFID afspejle princippet om 
samarbejde i forbindelse med den nylige reform af det europæiske finanstilsyn. Endvidere bør 
ordninger om informationsudveksling forbedres for ESCB's centralbanker, herunder ECB.

Ændringsforslag 1273
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 91 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De kompetente myndigheder skal som 
parter i ESFS samarbejde i en ånd af 
tillid og gensidig respekt, navnlig med 
henblik på at sikre at 
informationsstrømmene imellem dem og 
de andre parter i ESFS er 
hensigtsmæssige og pålidelige i 
overensstemmelse med princippet om 
loyalt samarbejde i henhold til artikel 4, 
stk. 3, i traktaten om Den Europæiske 
Union.
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Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarhed og retssikkerhed bør den foreslåede MiFID afspejle princippet om 
samarbejde i forbindelse med den nylige reform af det europæiske finanstilsyn. Endvidere bør 
ordninger om informationsudveksling forbedres for ESCB's centralbanker, herunder ECB.
ECB anbefaler at indføre lignende ændringer i andre relevante direktiver om den finansielle 
sektor på de passende steder - se også ændringsforslag 3 til artikel 7 i direktivforslaget i 
ECB's udtalelse CON/2012/5. (Et forslag fra ECB).

Ændringsforslag 1274
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 91 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder giver 
hurtigst muligt ESMA alle de oplysninger, 
der er nødvendige for, at den kan varetage 
sine opgaver ifølge dette direktiv og i 
overensstemmelse med artikel 35 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

2. De kompetente myndigheder giver 
hurtigst muligt ESMA alle de oplysninger, 
der er nødvendige for, at den kan varetage 
sine opgaver ifølge dette direktiv og i 
overensstemmelse med artikel 35 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010 og giver, 
når det er hensigtsmæssigt, ESCB's 
centralbanker alle oplysninger, der er 
relevante for udførelsen af deres 
respektive opgaver.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarhed og retssikkerhed bør den foreslåede MiFID afspejle princippet om 
samarbejde i forbindelse med den nylige reform af det europæiske finanstilsyn. Endvidere bør 
ordninger om informationsudveksling forbedres for ESCB's centralbanker, herunder ECB.
ECB anbefaler at indføre lignende ændringer i andre relevante direktiver om den finansielle 
sektor på de passende steder - se også ændringsforslag 3 til artikel 7 i direktivforslaget i 
ECB's udtalelse CON/2012/5. (Et forslag fra ECB).

Ændringsforslag 1275
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
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Artikel 91 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder giver 
hurtigst muligt ESMA alle de oplysninger, 
der er nødvendige for, at den kan varetage 
sine opgaver ifølge dette direktiv og i 
overensstemmelse med artikel 35 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

2. De kompetente myndigheder giver 
hurtigst muligt ESMA alle de oplysninger, 
der er nødvendige for, at den kan varetage 
sine opgaver ifølge dette direktiv og i 
overensstemmelse med artikel 35 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010 og giver, 
når det er hensigtsmæssigt, ESCB's 
centralbanker alle oplysninger, der er 
relevante for udførelsen af deres 
respektive opgaver.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarhed og retssikkerhed bør den foreslåede MiFID afspejle princippet om 
samarbejde i forbindelse med den nylige reform af det europæiske finanstilsyn. Endvidere bør 
ordninger om informationsudveksling forbedres for ESCB's centralbanker, herunder ECB.

Ændringsforslag 1276
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 91 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 91a)
ESMA's rådgivende udvalg om 

højfrekvenshandel
Senest den 30. juni 2014 nedsætter ESMA 
et rådgivende udvalg bestående af 
nationale eksperter, der skal fastsætte 
udvikling for højfrekvenshandel, som 
potentielt kan udgøre kursmanipulation,
med henblik på at:
a) øge ESMA's viden om 
højfrekvenshandel og
b) udarbejde en liste over misbrug med 



AM\901516DA.doc 39/65 PE489.423v01-00

DA

hensyn til højfrekvenshandel, herunder 
spoofing, quote stuffing og layering, i 
henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. .../ 2012 af …
[MAR].

Or. en

Ændringsforslag 1277
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel -92 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel - 92a)
Almindelige bestemmelser

1. En tredjelandsenhed, der indgår en 
derivataftale med en europæisk modpart, 
skal, når et derivat har en direkte, 
væsentlig og forudseelig virkning inden 
for EU som omhandlet i artikel 4, stk. 1, 
litra a), nr. v), i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. .../... om OTC-
derivattransaktioner, centrale modparter 
og transaktionsregistre (EMIR), modtage 
forudgående tilladelse fra ESMA, hvor 
den fremhæver sig selv som en handler, 
der beskæftiger sig med derivataftaler, og 
som regelmæssigt indgår derivataftaler 
med modparter som en del af dens
almindelige virksomhedsførelse udført for 
egen regning, eller som beskæftiger sig 
med aktiviteter, der bevirker, at den er 
almindeligt kendt på markedet som 
handler eller prisstiller i relation til 
derivatkontrakter.
2. Tredjelandsenhederne, der er 
omhandlet i stk. 1, skal registreres af 
ESMA i registret over selskaber fra 
tredjelande, der føres af ESMA i 
overensstemmelse med artikel 38 i 
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forordning (EU) nr. .../... (MiFID).
3. ESMA skal kun tildele tilladelsen 
omhandlet i stk. 1, hvis den skønner, at de 
retlige, tilsynsmæssige og 
håndhævelsesmæssige rammer i enhedens 
oprindelsestredjeland opfylder følgende 
betingelser:
a) at investeringsservicen og -aktiviteterne 
er underlagt krav om meddelelse af 
tilladelse, og at de løbende er omfattet af 
effektive tilsyns- og 
håndhævelsesforanstaltninger
b) at investeringsservicen og -aktiviteterne 
er underlagt tilstrækkelige kapitalkrav og 
passende krav til aktionærer og 
medlemmer af ledelsesorganer
c) at investeringsservicen og -aktiviteterne 
er underlagt fyldestgørende 
organisatoriske krav til interne 
kontrolfunktioner
d) at investeringsservicen og -aktiviteterne 
er underlagt passende regler om 
forretningsskik.
4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder, hvori følgende fastsættes:
a) de oplysninger, som den ansøgende 
tredjelandsenhed skal give til ESMA i sin 
ansøgning om registrering i 
overensstemmelse med stk. 3
b) formatet af de oplysninger, der skal 
gives i overensstemmelse med stk. 1
c) de fastsatte kriterier i stk. 3.
De forskriftsmæssige tekniske standarder, 
der er omhandlet i første afsnit, vedtages i 
overensstemmelse med artikel 10 til 14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
ESMA forelægger et udkast til disse 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den [...]*.
_________________
* EUT: Indsæt venligst dato: …
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Or. en

Ændringsforslag 1278
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel -92 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -92 b)
En mekanisme til forhindring af

overlappende eller modstridende regler
1. Kommissionen bistås af ESMA til at 
overvåge og udarbejde rapporter til 
Europa-Parlamentet og Rådet om den 
internationale anvendelse af de 
principper, der er fastsat i artikel -92 a), 
navnlig med hensyn til potentielt 
overlappende eller modstridende krav til 
markedsdeltagerne, og anbefaler mulige 
tiltag.
2. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der indeholder 
erklæringer om, at det pågældende 
tredjelands retlige, tilsynsmæssige og 
håndhævelsesmæssige rammer er 
ækvivalente med kravene i denne 
forordning:
a) hvis det pågældende tredjelands retlige 
og tilsynsmæssige rammer sikrer, at 
selskaber, der er meddelt tilladelse i det 
pågældende tredjeland, overholder retligt 
bindende krav, der har tilsvarende 
virkninger som kravene i dette direktiv, i 
forordning (EU) nr. …/… (MiFIR) og i 
direktiv 2006/49/EF 
[kapitalgrundlagsdirektivet] samt i disses 
gennemførelsesbestemmelser
b) hvis tredjelandet har bestemmelser om 
tilsvarende gensidig anerkendelse af de 
tilsynsregler, der gælder for disse 
enheder, og har tilsvarende gensidig 
adgang til deres marked
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c) hvis tredjelandets retlige og 
tilsynsmæssige rammer sikrer beskyttelse 
af investorer, der svarer til det, der er 
fastsat i dette direktiv og
d) hvis tredjelandets retlige og 
tilsynsmæssige rammer anvendes effektivt 
samt håndhæves på en retfærdig måde og 
uden forvridning, hvormed der sikres et 
effektivt tilsyn og en effektiv håndhævelse 
i det pågældende tredjeland.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 95, stk. 2.
3. En gennemførelsesretsakt om 
ækvivalens som omhandlet i stk. 2 
indebærer, at modparter, der indgår en 
derivattransaktion, der er omfattet af 
proceduren i artikel -92 a), undtages fra 
godkendelsesproceduren omhandlet i 
stk. 1 i artikel -92 a).
4. ESMA etablerer samarbejdsaftaler med 
de relevante kompetente myndigheder i 
tredjelande, hvis retlige og tilsynsmæssige 
rammer er blevet anerkendt som værende 
ækvivalente i henhold til stk. 1. Aftalerne 
præciserer som et minimum:
a) mekanismen for udveksling af 
oplysninger mellem ESMA og de 
kompetente myndigheder i de berørte 
tredjelande, herunder adgang til alle 
oplysninger vedrørende 
tredjelandsselskaber, der er meddelt 
tilladelse i tredjelande, som ESMA 
anmoder om
b) mekanismen for omgående 
underretning af ESMA, hvis et 
tredjelands kompetente myndighed anser, 
at et tredjelandsselskab, som den fører 
tilsyn med, og som ESMA har registreret i 
registeret, der er faststat i artikel 38 i 
forordning (EU) nr. …/… (MiFIR), ikke 
længere opfylder betingelserne for 
godkendelse eller enhver anden 
lovgivning, som det er underlagt
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c) procedurerne for koordination af 
tilsynsaktiviteter, herunder i givet fald 
inspektion på stedet.
5. Kommissionen overvåger i samarbejde 
med ESMA tredjelandes effektive 
gennemførelse, hvilket er omhandlet i en 
vedtaget gennemførelsesretsakt om 
ækvivalens, af kravene, der svarer til de
indeholdte i artikel -92 a), og rapporterer 
regelmæssigt, mindst en gang om året, til 
Europa-Parlamentet og Rådet. Hvis 
rapporten afslører, at myndighederne i 
tredjelande anvender de tilsvarende krav 
utilstrækkeligt eller inkonsekvent, skal 
Kommissionen inden for 30 kalenderdage 
efter forelæggelsen af rapporten 
tilbagekalde anerkendelsen af det 
pågældende tredjelands retlige rammer 
som værende ækvivalente. Såfremt en 
gennemførelsesretsakt om ækvivalens 
trækkes tilbage, bliver tredjelandsenheder 
automatisk omfattet af alle krav i dette 
direktiv igen.

Or. en

Ændringsforslag 1279
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i artikel 
94 fastlagte betingelser for så vidt angår 
artikel 2, stk. 3, artikel 4, stk. 1, artikel 4, 
stk. 2, artikel 13, stk. 1, artikel 16, stk. 12, 
artikel 17, stk. 6, artikel 23, stk. 3, artikel 
24, stk. 8, artikel 25, stk. 6, artikel 27, stk. 
7, artikel 28, stk. 3, artikel 30, stk. 5, 
artikel 32, stk. 3, artikel 35, stk. 8, artikel 
44, stk. 4, artikel 51, stk. 7, artikel 52, stk. 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i artikel 
94 fastlagte betingelser for så vidt angår 
artikel 13, stk. 1, artikel 35, stk. 8, artikel 
44, stk. 4, artikel 66, stk. 7, artikel 67, stk. 
3, artikel 67, stk. 7, artikel 67, stk. 8, 
artikel 68, stk. 5, artikel 83, stk. 7 og 
artikel 99, stk. 2.
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6, artikel 53, stk. 4, artikel 59, stk. 3, 
artikel 60, stk. 5, artikel 66, stk. 6, artikel 
66, stk. 7, artikel 67, stk. 3, artikel 67, stk. 
7, artikel 67, stk. 8, artikel 68, stk. 5, 
artikel 83, stk. 7 og artikel 99, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Er rettet ind efter andre ændringer i teksten.

Ændringsforslag 1280
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 96 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvorledes de organiserede 
handelsfaciliteter fungerer, idet der tages 
hensyn til de erfaringer, som de 
kompetente myndigheder har gjort med 
hensyn til tilsynsførelse, og antallet af 
OHF'er godkendt i EU og deres 
markedsandel

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1281
Anne E. Jensen

Forslag til direktiv
Artikel 96 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) virkningerne af indførelsen af 
konsolideret løbende handelsinformation
for enheder

Or. en
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Ændringsforslag 1282
Anne E. Jensen

Forslag til direktiv
Artikel 96 – stk. 1 – litra a b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) generelt om udviklingen af priser på
markedsdata

Or. en

Ændringsforslag 1283
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 96 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) virkningerne af kravene vedrørende 
automatiseret handel og højfrekvenshandel

c) virkningerne af kravene vedrørende 
automatiseret handel og højfrekvenshandel, 
herunder en gennemgang af de 
forpligtelser, der er angivet i artikel 17, 
stk. 3, og hvorvidt de fungerer korrekt, 
eller de skal udvides til at omfatte kurve af 
aktier samt enkelte aktier

Or. en

Ændringsforslag 1284
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 96 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) hvorvidt kravet om minimumsændring 
(tick size), der er beskrevet i artikel 17, 
har haft en væsentlig indflydelse på 
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funktionen af markedet

Or. en

Ændringsforslag 1285
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 96 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) virkningerne af anvendelsen af lofter 
eller alternative ordninger med hensyn til 
likviditet, markedsmisbrug samt korrekt 
prisdannelse og korrekte 
afviklingsbetingelser på 
råvarederivatmarkederne

e) virkningerne af anvendelsen af lofter og 
supplerende ordninger med hensyn til 
likviditet påkrævet i forbindelse med 
reelle afdækningstransaktioner, 
markedsmisbrug samt sikring af en korrekt 
prisdannelsesfunktion og korrekte 
afviklingsbetingelser på 
råvarederivatmarkederne samt 
forebyggelse, reducering eller eliminering 
af overdreven spekulation og prisudsving.

Or. en

Ændringsforslag 1286
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 96 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvorledes den konsoliderede løbende 
handelsinformation (consolidated tape) i 
henhold til afsnit V fungerer, især 
tilgængeligheden af 
efterhandelsoplysninger af høj kvalitet i et 
konsolideret format, der dækker hele 
markedet i overensstemmelse med 
brugervenlige standarder til en rimelig pris. 
For at sikre kvaliteten og tilgængeligheden 
af konsoliderede efterhandelsoplysninger 

f) hvorledes den konsoliderede løbende 
handelsinformation (consolidated tape) i 
henhold til afsnit V fungerer, især 
tilgængeligheden af 
efterhandelsoplysninger af høj kvalitet i et 
konsolideret format, der dækker hele 
markedet i overensstemmelse med 
brugervenlige standarder til en rimelig pris. 
For at sikre kvaliteten og tilgængeligheden 
af konsoliderede efterhandelsoplysninger 
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fremsender Kommissionen sin rapport, der, 
hvis det er hensigtsmæssigt, ledsages af et
lovgivningsforslag til oprettelse af en 
enkelt enhed, der udbyder konsolideret 
løbende handelsinformation (consolidated 
tape).

fremsender Kommissionen sin rapport, der, 
hvis det er hensigtsmæssigt, ledsages af et 
lovgivningsforslag til oprettelse af en 
enkelt enhed, der udbyder konsolideret 
løbende handelsinformation (consolidated 
tape) i alle aktivklasser.

Or. en

Ændringsforslag 1287
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel 96 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) investeringsselskabers overholdelse af 
bestemmelserne om den bedste 
ordreudførelse, som er anført i [artikel 
27], og niveauet for 
førhandelsgennemsigtighed på EU-
markedet, især vedrørende kvaliteten og 
tilgængeligheden af 
førhandelsinformation fra investorerne, 
under hensyntagen til bl.a. niveauet af 
markedsopsplitning. Kommissionen 
fremsender sin rapport, der, hvis det er 
hensigtsmæssigt, ledsages af et 
lovgivningsforslag til oprettelse af 
konsolideret løbende handelsinformation 
(consolidated tape) vedrørende 
førhandelsinformation.

Or. en

Ændringsforslag 1288
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 97 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den […] de love og 
administrative bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse love og bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
love og bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den […]* de love og 
administrative bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse love og bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
love og bestemmelser og dette direktiv.

____________________
*EUT: Indsæt venligst datoen: et år efter 
dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 1289
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 97 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anvender disse love og 
bestemmelser fra den […], bortset fra de 
bestemmelser, der gennemfører artikel 67, 
stk. 2, som finder anvendelse fra [2 år efter 
den dato, fra hvilken resten af direktivet 
finder anvendelse].

Medlemsstaterne anvender disse love og 
bestemmelser fra den […]*, bortset fra de 
bestemmelser, der gennemfører artikel 67, 
stk. 2, som finder anvendelse fra [1 år efter 
den dato, fra hvilken resten af direktivet 
finder anvendelse].
__________________

*EUT: Indsæt venligst datoen: 18 
måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 1290
Wolf Klinz
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Forslag til direktiv
Artikel 99 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Eksisterende selskaber i tredjelande kan 
fortsat udbyde tjenesteydelser og 
aktiviteter i medlemsstater i 
overensstemmelse med nationale ordninger 
indtil [4 år efter ikrafttrædelsen af dette 
direktiv].

1. Eksisterende selskaber i tredjelande kan 
fortsat udbyde tjenesteydelser og 
aktiviteter til detailkunder i medlemsstater 
i overensstemmelse med nationale 
ordninger indtil den 31. december 2016.

Or. en

Ændringsforslag 1291
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 99 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til 
efter artikel 94 at vedtage delegerede 
retsakter for at udvide 
anvendelsesperioden for stk. 1, idet der 
tages hensyn til de ækvivalensafgørelser, 
der allerede er vedtaget af Kommissionen 
i henhold til artikel 41, stk. 3, og den 
forventede udvikling i tredjelandes 
lovgivningsmæssige og tilsynsmæssige 
rammer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1292
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 101 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101 a)
Ændring af direktiv 98/26/EF

I direktiv 98/26/EF foretages følgende 
ændringer:
I artikel 1 tilføjes følgende afsnit:
"Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
emissionskvoter bestående af enhver 
enhed anerkendt som overensstemmende 
med kravene i direktiv 2003/87/EF."

Or. en

Begrundelse

Direktivet om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer er ikke 
egnet for emissionskvoter.

Ændringsforslag 1293
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit A – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) Opbevaring og forvaltning af 
finansielle instrumenter for kunders 
regning, herunder depotvirksomhed og 
tilknyttede tjenesteydelser som f.eks. 
sikkerhedsstillelse/likviditetspleje

udgår

Or. en

Begrundelse

Depotvirksomhed bør fortsat betragtes som en accessorisk tjenesteydelse i henhold til MiFID, 
eftersom mange af MiFID-bestemmelserne ikke er hensigtsmæssige for værdipapircentraler
eller depotinstitutioner. Imidlertid bør tjenesteydelserne undersøges mere detaljeret i henhold 
til den nye forordning om værdipapircentraler og direktivet om værdipapirlovgivning.
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Ændringsforslag 1294
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit A – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) Opbevaring og forvaltning af 
finansielle instrumenter for kunders 
regning, herunder depotvirksomhed og 
tilknyttede tjenesteydelser som f.eks. 
sikkerhedsstillelse/likviditetspleje

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1295
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit A – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) Opbevaring og forvaltning af finansielle 
instrumenter for kunders regning, herunder 
depotvirksomhed og tilknyttede 
tjenesteydelser som f.eks. 
sikkerhedsstillelse/likviditetspleje

9) Opbevaring og forvaltning af finansielle 
instrumenter for detailkunders regning, 
herunder depotvirksomhed og tilknyttede 
tjenesteydelser som f.eks. 
sikkerhedsstillelse/likviditetspleje, når 
disse tilbydes som hovedtjeneste til 
kunderne

Or. en

Begrundelse

Opbevaring og forvaltning af finansielle instrumenter for detailkunders regning, herunder 
depotvirksomhed og tilknyttede tjenesteydelser som f.eks. sikkerhedsstillelse/likviditetspleje, 
når disse tilbydes som hovedtjeneste til kunderne.
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Ændringsforslag 1296
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit A – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) Drift af organiserede 
handelsfaciliteter

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1297
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit A – punkt 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) Algoritmisk handel som defineret i 
artikel 4, stk. 2, punkt 30), i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 1298
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit A – punkt 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) Algoritmisk handel

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at alle algoritmiske handlende, selv dem, der udelukkende handler for egen 
regning, bliver omfattet af MiFID og MiFIR.
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Ændringsforslag 1299
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit A – punkt 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) Deltagelse i algoritmisk handel

Or. en

Ændringsforslag 1300
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit B – punkt -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) Opbevaring og forvaltning af 
finansielle instrumenter for kunders 
regning, herunder depotvirksomhed og 
tilknyttede tjenesteydelser, som f.eks. 
sikkerhedsstillelse/likviditetspleje.

Or. en

Ændringsforslag 1301
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit B – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Opbevaring og forvaltning af 
finansielle instrumenter for kunders 
regning, herunder depotvirksomhed og 
tilknyttede tjenesteydelser, som f.eks. 
sikkerhedsstillelse/likviditetspleje.

Or. en
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Begrundelse

Depotvirksomhed bør fortsat betragtes som en accessorisk tjenesteydelse i henhold til MiFID, 
eftersom mange af MiFID-bestemmelserne ikke er hensigtsmæssige for værdipapircentraler
eller depotinstitutioner. Imidlertid bør tjenesteydelserne undersøges mere detaljeret i henhold 
til den nye forordning om værdipapircentraler og direktivet om værdipapirlovgivning.

Ændringsforslag 1302
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit B – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Forsikringskontrakter, der er knyttet 
til investeringsrelaterede instrumenter.

Or. nl

Ændringsforslag 1303
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit C – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Lukkede investeringsfonde

Or. en

Ændringsforslag 1304
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit C – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Optioner, futures, swaps, fremtidige 4) Optioner, futures, swaps, fremtidige 
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renteaftaler (FRA) og enhver anden 
derivataftale vedrørende værdipapirer, 
valutaer, renter eller afkast, 
emissionskvoter eller andre derivater, 
finansielle indekser eller finansielle mål, 
som kan afvikles fysisk eller afregnes 
kontant

renteaftaler (FRA) og enhver anden 
derivataftale vedrørende værdipapirer, 
valutaer, renter eller afkast eller andre 
derivater, finansielle indekser eller 
finansielle mål, som kan afvikles fysisk 
eller afregnes kontant

Or. en

Ændringsforslag 1305
Werner Langen

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit C – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) Optioner, futures, swaps og enhver 
anden derivataftale vedrørende råvarer, 
som kan afvikles fysisk, såfremt de handles 
på et reguleret marked, en OHF eller en 
MHF

6) Optioner, futures, swaps og enhver 
anden derivataftale vedrørende råvarer, 
som kan afvikles fysisk, såfremt de handles 
på et reguleret marked eller en MHF, bliver 
ikke indgået med kommercielle formål og 
har ingen karakteristika som andre 
afledte finansielle instrumenter

Or. de

Begrundelse

Dodd-Frank-loven i USA anvender en anden definition af finansielle instrumenter, der 
eksplicit undtager fysisk afviklede derivater fra kategorien finansielle instrumenter. For at 
undgå ulemper for europæiske virksomheder er det nødvendigt at foretage en tilpasning af 
definitionen.

Ændringsforslag 1306
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit C – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) Optioner, futures, swaps og enhver 6) Optioner, futures, swaps og enhver 
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anden derivataftale vedrørende råvarer, 
som kan afvikles fysisk, såfremt de handles 
på et reguleret marked, en OHF eller en 
MHF

anden derivataftale vedrørende råvarer, 
som kan afvikles fysisk, såfremt de handles 
på et reguleret marked, en OHF eller en 
MHF, og som ikke er indgået med 
kommercielle formål og udviser de samme 
karakteristika som andre afledte 
finansielle instrumenter

Or. en

Ændringsforslag 1307
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit C – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) Optioner, futures, swaps og enhver 
anden derivataftale vedrørende råvarer, 
som kan afvikles fysisk, såfremt de 
handles på et reguleret marked, en OHF 
eller en MHF

6) Optioner, futures, swaps og enhver 
anden derivataftale vedrørende råvarer, 
som ikke er beregnet til at blive afviklet
fysisk, såfremt de handles på et reguleret 
marked, en OHF eller en MHF

Or. en

Ændringsforslag 1308
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit C – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) Optioner, futures, swaps og enhver 
anden derivataftale vedrørende råvarer, 
som kan afvikles fysisk, såfremt de handles 
på et reguleret marked, en OHF eller en 
MHF

6) Optioner, futures, swaps og enhver 
anden derivataftale vedrørende råvarer, 
som kan afvikles fysisk, såfremt de handles 
på et reguleret marked eller en MHF

Or. en
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Ændringsforslag 1309
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit C – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) Optioner, futures, swaps, 
terminskontrakter og enhver anden 
derivataftale vedrørende råvarer, som kan 
afvikles fysisk, ikke ellers er nævnt i C.6 
og ikke har noget kommercielt formål, som 
har karakteristika som andre afledte 
finansielle instrumenter, idet der bl.a. tages 
hensyn til, om de cleares og afvikles via 
anerkendte clearinginstitutter eller er 
omfattet af regelmæssig fastsættelse af 
margin

7) Optioner, futures, swaps, 
terminskontrakter og enhver anden 
derivataftale vedrørende råvarer, som kan 
afvikles fysisk, ikke ellers er nævnt i C.6 
og ikke har noget kommercielt formål, som 
har karakteristika som andre afledte 
finansielle instrumenter

Or. en

Ændringsforslag 1310
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit C – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) Optioner, futures, swaps, 
terminskontrakter og enhver anden 
derivataftale vedrørende råvarer, som kan
afvikles fysisk, ikke ellers er nævnt i C.6 
og ikke har noget kommercielt formål, som 
har karakteristika som andre afledte 
finansielle instrumenter, idet der bl.a. tages 
hensyn til, om de cleares og afvikles via 
anerkendte clearinginstitutter eller er 
omfattet af regelmæssig fastsættelse af 
margin

7) Optioner, futures, swaps, 
terminskontrakter og enhver anden 
derivataftale vedrørende råvarer, som ikke 
er beregnet til at blive afviklet fysisk, ikke 
ellers er nævnt i C.6 og ikke har noget 
kommercielt formål, som har karakteristika 
som andre afledte finansielle instrumenter, 
idet der bl.a. tages hensyn til, om de cleares 
og afvikles via anerkendte 
clearinginstitutter eller er omfattet af 
regelmæssig fastsættelse af margin

Or. en
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Begrundelse

Dette forslag vil bringe EU-lovgivningen i overensstemmelse med definitionen af swaps i den 
amerikanske Dodd-Frank-lov, hvor intentionen om at levere en råvare i henhold til en 
terminskontrakt skaber grundlaget for at udelukke fysisk levering af råvarer i fremtiden.
Fysiske terminskontrakter, der ikke er omfattet af definitionen af finansielle instrumenter,
dækkes automatisk af REMIT-forordningen i forbindelse med gas- og elvarer.

Ændringsforslag 1311
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit C – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) Optioner, futures, swaps, fremtidige 
renteaftaler (FRA) og enhver anden 
derivataftale, som vedrører klimatiske 
variabler, fragtrater eller inflationsrater 
eller andre officielle økonomiske 
statistikker, som skal afregnes kontant, 
eller som kan afregnes kontant, hvis en af 
parterne ønsker det af anden grund end 
misligholdelse eller anden årsag til 
opsigelse), samt enhver anden derivataftale 
vedrørende aktiver, rettigheder, 
forpligtelser, indekser og mål, som ikke på 
anden vis er nævnt i afsnit C og som har 
karakteristika som andre afledte finansielle 
instrumenter, idet der bl.a. tages hensyn 
til, om de handles på et reguleret marked, 
en OHF eller en MHF, cleares og afvikles 
via anerkendte clearingsinstitutter eller er 
omfattet af regelmæssig fastsættelse af 
margin.

10) Optioner, futures, swaps, fremtidige 
renteaftaler (FRA) og enhver anden 
derivataftale, som vedrører klimatiske 
variabler, fragtrater eller inflationsrater 
eller andre officielle økonomiske 
statistikker, som skal afregnes kontant, 
eller som kan afregnes kontant, hvis en af 
parterne ønsker det af anden grund end 
misligholdelse eller anden årsag til 
opsigelse), samt enhver anden derivataftale 
vedrørende aktiver, rettigheder, 
forpligtelser, indekser og mål, som ikke på 
anden vis er nævnt i afsnit C og som har 
karakteristika som andre afledte finansielle 
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 1312
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Bilag I – afsnit C – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) Optioner, futures, swaps, fremtidige 
renteaftaler (FRA) og enhver anden 
derivataftale, som vedrører klimatiske 
variabler, fragtrater eller inflationsrater 
eller andre officielle økonomiske 
statistikker, som skal afregnes kontant, 
eller som kan afregnes kontant, hvis en af 
parterne ønsker det af anden grund end 
misligholdelse eller anden årsag til 
opsigelse), samt enhver anden derivataftale 
vedrørende aktiver, rettigheder, 
forpligtelser, indekser og mål, som ikke på 
anden vis er nævnt i afsnit C og som har 
karakteristika som andre afledte finansielle 
instrumenter, idet der bl.a. tages hensyn til, 
om de handles på et reguleret marked, en 
OHF eller en MHF, cleares og afvikles via 
anerkendte clearingsinstitutter eller er 
omfattet af regelmæssig fastsættelse af 
margin.

10) Optioner, futures, swaps, fremtidige 
renteaftaler (FRA) og enhver anden 
derivataftale, som vedrører klimatiske 
variabler, fragtrater, emissionskvoter eller 
inflationsrater eller andre officielle 
økonomiske statistikker, som skal afregnes 
kontant, eller som kan afregnes kontant, 
hvis en af parterne ønsker det af anden 
grund end misligholdelse eller anden årsag 
til opsigelse), samt enhver anden 
derivataftale vedrørende aktiver, 
rettigheder, forpligtelser, indekser og mål, 
som ikke på anden vis er nævnt i afsnit C 
og som har karakteristika som andre 
afledte finansielle instrumenter, idet der 
bl.a. tages hensyn til, om de handles på et 
reguleret marked, en OHF eller en MHF, 
cleares og afvikles via anerkendte 
clearingsinstitutter eller er omfattet af 
regelmæssig fastsættelse af margin.

Or. en

Ændringsforslag 1313
Rachida Dati

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit C – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) Emissionskvoter bestående af enhver 
enhed anerkendt som overensstemmende 
med kravene i direktiv 2003/87/EF

udgår

Or. fr

Begrundelse

Emissionskvoter er ikke finansielle instrumenter, og de er i sagens natur ikke beregnet til at 
blive brugt som et investeringsværktøj. Målet med dem er håndgribeligt, og det er at 
nedbringe drivhusgasemissionerne. Hvis emissionskvoter indgår i definitionen af finansielle 
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instrumenter, vil det betyde, at industrielle virksomheder, der deltager i realøkonomien, skal 
underlægges finansiel lovgivning.

Ændringsforslag 1314
Werner Langen

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit C – punkt 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) Med henblik på at undgå tvivl 
defineres terminskontrakter vedrørende 
råvarer, som er indgået "over-the-
counter", og som afvikles fysisk, ikke som
afledte finansielle instrumenter.

Or. en

Begrundelse

Teksten i MiFID II bør mere klart undtage råvaretransaktioner, der indgås "over-the-
counter", og som afvikles fysisk, fra definitionen af afledte finansielle instrumenter.
Ændringen har til formål at skabe en bedre afklaring af dette begreb, som er afgørende for 
ikke-finansielle virksomheder, der beskæftiger sig med fysiske råvarer, og som håndterer 
risici forbundet med deres kommercielle virksomhed.

Ændringsforslag 1315
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit C a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit C a)
Andre instrumenter

1) Emissionskvoter bestående af enhver 
enhed anerkendt som overensstemmende 
med kravene i direktiv 2003/87/EF 
opfattes udelukkende som finansielle 
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instrumenter i henhold til dette direktiv, 
forordning (EU) nr. .../... [MiFIR] 
Forordning (EU) nr. .../...
[markedsmisbrugsforordningen] og 
direktiv (EU) .../...
[markedsmisbrugsdirektivet]

Or. en

Begrundelse

Emissionskvoter er af natur ikke finansielle instrumenter.

Ændringsforslag 1316
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit D – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Drift af konsolideret løbende 
handelsinformation (CTP)

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1317
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – afsnit 1 – punkt 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) Lokale firmaer udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis "lokale" henviser til lokale offentlige myndigheder, bør dette punkt udgå. Kommuner og 
lokale offentlige myndigheder bør aldrig behandles som professionelle kunder, eftersom de er 
afhængige af skatteydernes penge.
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Ændringsforslag 1318
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Bilag II – del I – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ovennævnte foretagender anses for 
professionelle kunder. De skal dog have
mulighed for at anmode om behandling 
som ikke-professionelle, og 
investeringsselskaber skal indvillige i at 
yde en højere grad af beskyttelse, når de 
anmoder herom. 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 
kunden anmoder om et blive behandlet
som ikke-professionel. 
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.

Or. en

Begrundelse

Professionelle kunder bør have en absolut ret til at modtage en større grad af beskyttelse, når 
de anmoder herom.

Ændringsforslag 1319
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
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Bilag II – del II – punkt II.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kunder, der ikke er nævnt i afsnit I, 
herunder offentlige organer, lokale 
myndigheder, kommuner og individuelle 
privatinvestorer, kan også give afkald på 
en del af den beskyttelse, der ydes i 
henhold til reglerne om god 
forretningsskik.

Kunder, der ikke er nævnt i afsnit I, med 
undtagelse af offentlige organer, lokale 
myndigheder og kommuner, kan også give 
afkald på en del af den beskyttelse, der 
ydes i henhold til reglerne om god 
forretningsskik.

Or. en

Begrundelse

Kommuner og lokale offentlige myndigheder bør aldrig behandles som professionelle kunder, 
eftersom de er afhængige af skatteydernes penge.

Ændringsforslag 1320
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Bilag II – del II – punkt II.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastlægge specifikke 
kriterier for vurdering af ekspertise og 
viden hos kommuner og lokale 
myndigheder, der anmoder om behandling 
som professionelle kunder. Disse kriterier 
kan være alternative eller supplerende i 
forhold til de kriterier, der er anført i 
forudgående afsnit

Medlemsstaterne skal fastlægge specifikke
og strenge kriterier for vurdering af 
ekspertise og viden hos kommuner og 
lokale myndigheder, der anmoder om 
behandling som professionelle kunder. 
Disse kriterier kan være alternative eller 
supplerende i forhold til de kriterier, der er 
anført i forudgående afsnit

Or. en

Ændringsforslag 1321
Syed Kamall, Kay Swinburne

Forslag til direktiv
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Bilag II a (nyt)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BILAG IIa)

Specificering af omkostningerne til reklame- og markedsføringsmaterialer

%
p.a.

Bemærkninger

(Alle beregninger er baseret på 
minimumsinvestering eller typisk 
størrelse, hvis der ikke findes nogen 
minimumsstørrelse)

% af årligt administrationsgebyr

% af depot- og 
administrationsomkostninger mv.

% af resultatbetinget honorar Baseret på et oplyst 12-måneders
resultatbetinget honorar eller 
gennemsnittet af honoraret gennem op 
til tre år, hvis oplysningerne er 
tilgængelige.

% af handelsomkostninger Baseret på data fra de seneste 
12 måneder eller gennemsnittet 
gennem op til tre år, hvis 
oplysningerne er tilgængelige.
Handelsomkostninger = 
porteføljeomsætning X anslåede 
samlede omkostninger ved køb/salg af 
underliggende aktiver.
De fleste fonde vil simpelthen bruge en 
fælles aftalt opgørelse over 
omkostninger.

% af andre omkostninger F.eks. yderligere omkostninger i 
underliggende fonde, når de investerer 
i en "fund of funds"-struktur, hvis 
omkostningerne ikke allerede er 
indeholdt i de ovenstående tal.

Andre mindre tilbagevendende 
indtægter

F.eks. nettoindtægter fra 
værdipapirudlån eller andre 
tilbagevendende indtægter baseret på 
indtægterne fra de seneste 12 måneder 
eller gennemsnittet heraf gennem de 
seneste tre år, hvis oplysningerne er 
tilgængelige.



AM\901516DA.doc 65/65 PE489.423v01-00

DA

Samlede omkostninger forbundet 
med udbyderen

Det er det beløb, der bør reklameres af
fondsforvalterne.

Platformgebyrer via salgskanal A Hvis det ikke allerede er indeholdt i de 
ovenstående tal.

Adgangs-/udgangsomkostninger 
via salgskanal A

Eventuelle afgifter afskrives over fem 
år, hvilket er den anslåede længde af 
investeringer, medmindre andet er
angivet for f.eks. pensioner.

Rådgivergebyrer/-rabatter eller 
andre afgifter/ tilbagevendende 
indtægter, der ikke er indeholdt i 
salgskanal A

Afskrevet over fem år, medmindre 
tydeligt angivet (se ovenfor).

Samlede 
investeringsomkostninger via 
salgskanal A

Det er det beløb, der bør reklameres af 
salgskanalerne.

Or. en


