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Ändringsförslag 1211
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 68 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 34 anta 
åtgärder för att klargöra vad som utgör 
rimliga affärsmässiga villkor för 
rapportering av information i enlighet med 
punkt 1.

5. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 94 anta 
åtgärder för att klargöra vad som utgör 
rimliga affärsmässiga villkor för 
rapportering av information i enlighet med 
punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 1212
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 68 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 34 anta 
åtgärder för att klargöra vad som utgör 
rimliga affärsmässiga villkor för 
rapportering av information i enlighet med 
punkt 1.

5. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 94 anta 
åtgärder för att klargöra vad som utgör 
rimliga affärsmässiga villkor för 
rapportering av information i enlighet med 
punkt 1.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget krävs det att kommissionen agerar – annars kommer det att vara 
omöjligt att genomföra bestämmelserna i artikeln.

Ändringsförslag 1213
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I syfte att effektivt utföra sina 
uppgifter relaterade till 
råvarumarknaderna och samordningen 
av tillsynsuppdrag mellan de utsedda 
nationella behöriga myndigheterna med 
ansvar för dessa marknader, ska Esma 
inrätta en särskild råvaruavdelning.

Or. en

Ändringsförslag 1214
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 70 – stycke 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För tillämpningen av detta direktiv ska 
medlemsstaterna, när det gäller 
utsläppsrätter, kräva att de behöriga 
myndigheterna samarbetar och utbyter 
information med de utsedda behöriga 
myndigheterna enligt 
direktiv 2003/54/EG.

Or. en

Ändringsförslag 1215
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) begära upplysningar från vilken person (b) kräva tillhandahållande av
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som helst och att vid behov kalla in och 
fråga ut en person för att inhämta 
upplysningar,

upplysningar från vilken person som helst 
och att vid behov kalla in och fråga ut en 
person för att inhämta upplysningar,

Or. en

Ändringsförslag 1216
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) genomföra anonym provhandel,

Or. en

Motivering

Enligt ett förslag från BEUC.

Ändringsförslag 1217
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) begära befintliga uppgifter om tele- och 
datatrafik vilka innehas av 
värdepappersföretag där det finns en 
rimlig misstanke om att sådana uppgifter 
som rör ämnet för inspektionen kan vara 
relevanta för att bevisa att 
värdepappersföretaget inte har fullgjort 
sina skyldigheter enligt detta direktiv; 
dessa uppgifter ska emellertid inte röra 
innehållet i det meddelande som 
uppgifterna hör samman med,

(d) begära befintliga uppgifter om tele- och 
datatrafik vilka innehas av 
värdepappersföretag,
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Or. en

Motivering

Rätten att begära befintliga uppgifter om tele- och datatrafik vilka innehas av 
värdepappersföretag är mycket viktig för de behöriga myndigheterna när de utför sina 
upgifter i enlighet med MiFID-direktivet.

Ändringsförslag 1218
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) begära befintliga uppgifter om tele- och 
datatrafik vilka innehas av 
värdepappersföretag där det finns en 
rimlig misstanke om att sådana uppgifter 
som rör ämnet för inspektionen kan vara 
relevanta för att bevisa att 
värdepappersföretaget inte har fullgjort 
sina skyldigheter enligt detta direktiv; 
dessa uppgifter ska emellertid inte röra 
innehållet i det meddelande som 
uppgifterna hör samman med,

(d) begära befintliga uppgifter om tele- och 
datatrafik vilka innehas av 
värdepappersföretag, inbegripet innehållet 
i det meddelande som uppgifterna hör 
samman med,

Or. en

Motivering

I många fall av marknadsmissbruk har innehållet i telefoninspelningar varit avgörande för att 
uppnå en fällande dom. Att veta att ett telefonsamtal har ägt rum är inte tillräckligt, eftersom 
det är innehållet som gör att missbruksbeteendet blir uppenbart.

Ändringsförslag 1219
Diogo Feio

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) begära befintliga uppgifter om tele- och (d) begära befintliga uppgifter om tele- och 
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datatrafik vilka innehas av 
värdepappersföretag där det finns en 
rimlig misstanke om att sådana uppgifter 
som rör ämnet för inspektionen kan vara 
relevanta för att bevisa att 
värdepappersföretaget inte har fullgjort 
sina skyldigheter enligt detta direktiv; 
dessa uppgifter ska emellertid inte röra 
innehållet i det meddelande som 
uppgifterna hör samman med,

datatrafik vilka innehas av 
värdepappersföretag,

Or. en

Motivering

Man bör beakta att inspelningsskyldigheten syftar till att skydda investerna och garantera en 
effektiv tillsyn av värdepappersföretag på samma sätt som det allmänna 
dokumenteringskravet.

Ändringsförslag 1220
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) begära befintliga uppgifter om tele- och 
datatrafik vilka innehas av 
värdepappersföretag där det finns en rimlig 
misstanke om att sådana uppgifter som rör 
ämnet för inspektionen kan vara relevanta 
för att bevisa att värdepappersföretaget inte 
har fullgjort sina skyldigheter enligt detta 
direktiv; dessa uppgifter ska emellertid 
inte röra innehållet i det meddelande som 
uppgifterna hör samman med,

(d) begära befintliga uppgifter om tele- och 
datatrafik eller motsvarande 
dokumentation som avses i artikel 16.7,
vilka innehas av värdepappersföretag där 
det finns en rimlig misstanke om att sådana 
uppgifter som rör ämnet för inspektionen 
kan vara relevanta för att bevisa att 
värdepappersföretaget inte har fullgjort 
sina skyldigheter enligt detta direktiv,

Or. en

Ändringsförslag 1221
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) begära att tillgångar fryses och/eller 
beläggs med kvarstad,

Or. en

Motivering

Befogenhet att begära att tillgångar fryses och/eller beläggs med kvarstad är långtgående 
och bör finnas kvar i denna artikel. De behöriga myndigheterna bör få utöva denna 
befogenhet inom ramen för punkt 1.

Ändringsförslag 1222
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) begära information som inbegriper all 
relevant dokumentation från alla personer 
beträffande storleken på eller syftet med en 
position eller en exponering som innehas 
via derivat, och alla tillgångar eller skulder 
på den underliggande marknaden.

(i) begära information som inbegriper all 
relevant dokumentation från alla personer 
beträffande storleken på eller syftet med en 
position eller en exponering som innehas 
via råvaruderivat, och alla tillgångar eller 
skulder på den underliggande marknaden.

Or. en

Motivering

Befogenheterna i led i bör finnas tillgängliga när det gäller positioner i råvaruderivat, se skäl 
84 (”råvarurelaterade derivatkontrakt”) och jämför med skäl 85 och artikel 72.1 g.

Ändringsförslag 1223
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2 – led i



AM\901516SV.doc 9/64 PE489.423v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) begära information som inbegriper all 
relevant dokumentation från alla personer 
beträffande storleken på eller syftet med en 
position eller en exponering som innehas 
via derivat, och alla tillgångar eller skulder 
på den underliggande marknaden.

(i) kräva tillhandahållande av information 
som inbegriper all relevant dokumentation 
från alla personer beträffande storleken på 
eller syftet med en position eller en 
exponering som innehas via råvaruderivat, 
och alla tillgångar eller skulder på den 
underliggande marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 1224
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter ska få alla 
tillsynsbefogenheter som de behöver för att 
utföra sina uppgifter. Inom ramen för 
deras nationella lagstiftning ska de utöva 
följande befogenheter:

Behöriga myndigheter ska få alla 
tillsynsbefogenheter som de behöver för att 
utföra sina uppgifter. Befogenheterna ska 
utövas i enlighet med nationell lag och 
omfatta åtminstone rätten att

Or. en

Motivering

Det finns endast en punkt i artikel 72. Den andra meningen i inledningen och leden a till h 
passar inte ihop när man läser dem (”…utöva följande befogenheter…kräva att…”). Det 
behövs därför en omformulering.

Ändringsförslag 1225
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Begära att tillgångar fryses eller 
beläggs med kvarstad.

utgår

Or. en

Motivering

Befogenhet att begära att tillgångar fryses och/eller beläggs med kvarstad är långtgående 
och bör finnas kvar i artikel 71.

Ändringsförslag 1226
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Begära att tillgångar fryses eller 
beläggs med kvarstad.

(b) Kräva att tillgångar fryses eller beläggs 
med kvarstad.

Or. en

Ändringsförslag 1227
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Begränsa möjligheten hos varje person 
eller kategori av personer att ingå kontrakt 
om /som avser /köpa ett /investera i ett 
råvaruderivat, däribland genom att införa 
icke-diskriminerande gränser för 
positioner eller antalet sådana 
derivatkontrakt (per underliggande 
tillgång?) som någon kategori av personer 
kan ingå/inneha/förvärva under en 
angiven tidsperiod, när det är nödvändigt 

(g) Förvalta möjligheten hos varje person 
eller kategori av personer att ingå kontrakt
om ett råvaruderivat när det är nödvändigt 
och lämpligt för att säkerställa att 
integriteten hos de berörda marknaderna 
bevaras och att de fungerar på ett välordnat 
sätt.
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för att säkerställa att integriteten hos de 
berörda marknaderna bevaras och att de 
fungerar på ett välordnat sätt.

Or. en

Ändringsförslag 1228
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Begränsa möjligheten hos varje person 
eller kategori av personer att ingå kontrakt 
om /som avser /köpa ett /investera i ett 
råvaruderivat, däribland genom att införa 
icke-diskriminerande gränser för positioner 
eller antalet sådana derivatkontrakt (per 
underliggande tillgång?) som någon 
kategori av personer kan 
ingå/inneha/förvärva under en angiven 
tidsperiod, när det är nödvändigt för att 
säkerställa att integriteten hos de berörda 
marknaderna bevaras och att de fungerar 
på ett välordnat sätt.

(g) Begränsa möjligheten hos varje person 
eller kategori av personer att ingå kontrakt 
om ett råvaruderivat, däribland genom att 
införa icke-diskriminerande gränser för 
positioner när det är nödvändigt för att 
säkerställa att integriteten hos de berörda 
marknaderna bevaras och att de fungerar 
på ett välordnat sätt.

Or. en

Motivering

En tröskel bör inte hänvisa till antalet kontrakt som en person kan ingå. Om en tröskel skulle 
tillämpas på ett råvaruderivat bör den hänvisa till de öppna positionerna (både i artikel 59 
och artikel 72.1 g.)

Ändringsförslag 1229
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 73 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att – om 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer omfattas av 
skyldigheter i händelse av en överträdelse 
– administrativa sanktioner och åtgärder 
kan tillämpas på medlemmarna av 
värdepappersföretagens och 
marknadsoperatörernas ledningsorgan, och 
på varje annan fysisk eller juridisk person 
som, enligt nationell lagstiftning, är 
ansvarig för en överträdelse.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att – om 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer omfattas av 
skyldigheter i händelse av en överträdelse 
– administrativa sanktioner och åtgärder 
kan tillämpas i enlighet med villkoren i 
den nationella lagstiftningen på 
medlemmarna av värdepappersföretagens 
och marknadsoperatörernas ledningsorgan, 
och på varje annan fysisk eller juridisk 
person som, enligt nationell lagstiftning, är 
ansvarig för en överträdelse.

Or. en

Motivering

Denna artikel avser värdepappersföretag och marknadsoperatörer. I enlighet med artikel 1.3 
ska artikel 69 till 80 också gälla för kreditinstitut. För tydlighetens skull kan det vara lämpligt 
att också nämna kreditinstitut i artikel 73.

Ändringsförslag 1230
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 73 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att – om 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer omfattas av 
skyldigheter i händelse av en överträdelse 
– administrativa sanktioner och åtgärder 
kan tillämpas på medlemmarna av 
värdepappersföretagens och 
marknadsoperatörernas ledningsorgan, och 
på varje annan fysisk eller juridisk person 
som, enligt nationell lagstiftning, är 
ansvarig för en överträdelse.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att – om 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer omfattas av 
skyldigheter i händelse av en överträdelse 
– administrativa sanktioner och åtgärder 
kan tillämpas på medlemmarna av 
värdepappersföretagens och 
marknadsoperatörernas ledningsorgan, och 
på varje annan fysisk eller juridisk person 
som, enligt nationell lagstiftning, är 
ansvarig för en överträdelse. Sådana 
sanktioner och åtgärder ska inte tillämpas 
på anställda som har uppmuntrats eller 
pressats att agera på ett visst sätt av 
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företagets eller operatörens interna regler, 
instruktioner eller metoder.

Or. en

Motivering

En anställd bör inte hållas personligt ansvarig för en överträdelse om han eller hon endast 
agerade i enlighet med företagets eller operatörens interna regler, instruktioner eller 
metoder.

Ändringsförslag 1231
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
behöriga myndigheten utan otillbörligt 
dröjsmål offentliggör alla sanktioner eller 
åtgärder som har ålagts till följd av 
överträdelser av bestämmelserna i 
förordning (EU) nr …/… (MiFIR) eller av 
de nationella bestämmelser som har 
antagits för att genomföra detta direktiv, 
inklusive information om överträdelsens 
typ och karaktär och uppgifter om personer 
som är ansvariga för överträdelsen, utom 
om ett sådant offentliggörande allvarligt 
skulle äventyra finansmarknaderna. Om 
offentliggörandet skulle orsaka 
oproportionell skada för de berörda 
parterna ska de behöriga myndigheterna 
offentliggöra sanktionerna på anonym 
grund.

Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
behöriga myndigheten utan otillbörligt 
dröjsmål får offentliggöra alla sanktioner 
eller åtgärder som har ålagts till följd av 
överträdelser av bestämmelserna i 
förordning (EU) nr …/… (MiFIR) eller av 
de nationella bestämmelser som har 
antagits för att genomföra detta direktiv, 
inklusive information om överträdelsens 
typ och karaktär och uppgifter om personer 
som är ansvariga för överträdelsen, utom 
om ett sådant offentliggörande allvarligt 
skulle äventyra finansmarknaderna. Om 
offentliggörandet skulle orsaka 
oproportionell skada för de berörda 
parterna ska de behöriga myndigheterna 
offentliggöra sanktionerna på anonym 
grund.

Or. en

Motivering

Man kan ifrågasätta om ett krav på att ”automatiskt” offentliggöra alla sanktioner stämmer 
överens med Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (se 
Europeiska datatillsynsmannens yttrande av den 10 februari 2012).
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Ändringsförslag 1232
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
behöriga myndigheten utan otillbörligt 
dröjsmål offentliggör alla sanktioner eller 
åtgärder som har ålagts till följd av 
överträdelser av bestämmelserna i 
förordning (EU) nr …/… (MiFIR) eller av 
de nationella bestämmelser som har 
antagits för att genomföra detta direktiv, 
inklusive information om överträdelsens 
typ och karaktär och uppgifter om personer 
som är ansvariga för överträdelsen, utom 
om ett sådant offentliggörande allvarligt 
skulle äventyra finansmarknaderna. Om 
offentliggörandet skulle orsaka 
oproportionell skada för de berörda 
parterna ska de behöriga myndigheterna 
offentliggöra sanktionerna på anonym 
grund.

Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
behöriga myndigheten utan otillbörligt 
dröjsmål offentliggör alla sanktioner eller 
åtgärder som har ålagts till följd av 
överträdelser av bestämmelserna i 
förordning (EU) nr …/… (MiFIR) eller av 
de nationella bestämmelser som har 
antagits för att genomföra detta direktiv, 
inklusive information om överträdelsens 
typ och karaktär och uppgifter om personer 
som är ansvariga för överträdelsen, utom 
om ett sådant offentliggörande allvarligt 
skulle äventyra finansmarknaderna. Om 
offentliggörandet skulle orsaka 
oproportionell skada för de berörda fysiska 
personerna ska de behöriga myndigheterna 
offentliggöra sanktionerna mot dessa 
fysiska personer på anonym grund.

Or. en

Ändringsförslag 1233
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna artikel ska tillämpas på följande: 1. Medlemsstaterna ska se till att det i 
deras lagar och andra författningar 
föreskrivs sanktioner för följande:

Or. en
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Motivering

Inledningen till artikeln är underlig och ofullständig.

Ändringsförslag 1234
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) En MTF-plattform eller en OTF-
plattform som inte inrättar regler, 
föraranden och arrangemang eller som 
underlåter att följa instruktioner i enlighet 
med de nationella bestämmelser varigenom 
artiklarna 18, 19 och 20 genomförs.

(k) En MTF-plattform som inte inrättar 
regler, föraranden och arrangemang eller 
som underlåter att följa instruktioner i 
enlighet med de nationella bestämmelser 
varigenom artiklarna 18, 19 och 20 
genomförs.

Or. en

Ändringsförslag 1235
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Ett värdepappersföretag som 
upprepade gånger misslyckas med att 
uppnå bästa möjliga resultat för kunder 
när det utför order och som underlåter att 
inrätta arrangemang i enlighet med 
nationella bestämmelser varigenom 
artiklarna 27 och 28 genomförs.

(n) Ett värdepappersföretag som underlåter 
att inrätta arrangemang i enlighet med 
nationella bestämmelser varigenom 
artiklarna 27 och 28 genomförs.

Or. en

Ändringsförslag 1236
Thomas Mann
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Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Ett värdepappersföretag som 
upprepade gånger misslyckas med att 
uppnå bästa möjliga resultat för kunder 
när det utför order och som underlåter att 
inrätta arrangemang i enlighet med 
nationella bestämmelser varigenom 
artiklarna 27 och 28 genomförs.

(n) Ett värdepappersföretag som 
misslyckas med att eftersträva bästa 
möjliga resultat för kunder genom att 
inrätta arrangemang i enlighet med 
nationella bestämmelser varigenom 
artiklarna 27 och 28 genomförs.

Or. en

Motivering

Värdepappersföretag ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för 
sina kunder men de bör inte vara tvungna att uppnå bästa möjliga resultat i ett särskilt fall. 
För att garantera bästa möjliga resultat räcker det inte med allmänna riktlinjer för utförande, 
utan det behövs enskilda jämförelser före varje transaktion.

Ändringsförslag 1237
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1 – led r

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(r) En reglerad marknad eller en 
marknadsoperatör som inte har inrättat 
system, förfaranden, arrangemang och 
regler eller som inte har beviljat tillträde 
till data i enlighet med nationella 
bestämmelser varigenom artikel 51 
genomförs.

(r) En reglerad marknad eller en 
marknadsoperatör som inte har inrättat 
system, förfaranden, arrangemang och 
regler eller som inte har beviljat tillträde 
till data i enlighet med nationella 
bestämmelser varigenom artikel 51 
genomförs, eller som inte har genomfört 
det tick-storlekssystem som krävs i 
artikel 51a.

Or. en

Ändringsförslag 1238
Pascal Canfin
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1 – led za (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(za) En fysisk person som ingår i 
ledningsorganet för en marknadsoperatör 
eller ett värdepappersföretag och som 
känner till överträdelser som skett inom 
ramen för denna punkt och beslutar att 
inte rapportera dessa överträdelser till den 
behöriga myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 1239
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att de 
administrativa sanktionerna och 
åtgärderna i de fall som avses i punkt 1 
inbegriper minst följande:

Medlemsstaterna ska i de fall som avses i 
punkt 1 se till att det i deras lagar, andra 
författningar eller administrativa 
bestämmelser föreskrivs administrativa 
sanktioner och åtgärder som kan
tillämpas, och att dessa omfattar minst 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 1240
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 2 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ett offentligt utlåtande med uppgifter 
om den fysiska eller juridisk personer och 
överträdelsens karaktär.

(a) Ett offentligt utlåtande eller en 
offentlig varning med uppgifter om den 
fysiska eller juridisk personer och 
överträdelsens karaktär.

Or. en

Motivering

Ett ”offentligt” utlåtande bör ha samma betydelse och räckvidd som en ”varning”.

Ändringsförslag 1241
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Ett tillfälligt förbud för en medlem av 
värdepappersföretagets ledningsorgan eller 
någon annan fysisk person som hålls 
ansvarig att utföra uppgifter i 
värdepappersföretag.

(d) Ett tillfälligt förbud för en medlem av 
värdepappersföretagets ledningsorgan eller 
någon annan fysisk person som hålls 
ansvarig att utföra ledningsuppgifter i 
värdepappersföretag.

Or. en

Motivering

Sanktionens räckvidd är alltför stor. Sanktionen ska gälla för personer som formellt är 
utnämnda till medlemmar i ett ledningsorgan och ska avse utövandet av ledningsuppgifter i 
värdepappersföretag. Det är oproportionerligt att förbjuda medlemmar i ledningsorganet att 
utföra några som helst uppgifter i värdepappersföretag. Ett förbud går utöver syftet och 
räckvidden i artikel 9, där det endast fastställs krav på medlemmar i ledningsorganet och inte 
på alla personer som utför uppgifter i värdepappersföretag.

Ändringsförslag 1242
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Ett tillfälligt förbud för en medlem av 
värdepappersföretagets ledningsorgan eller 
någon annan fysisk person som hålls 
ansvarig att utföra uppgifter i 
värdepappersföretag.

(d) Ett tillfälligt eller permanent förbud för 
en medlem av värdepappersföretagets 
ledningsorgan eller någon annan fysisk 
person som hålls ansvarig att utföra 
uppgifter i värdepappersföretag.

Or. en

Ändringsförslag 1243
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 2 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) För företag som bedriver algoritmisk 
handel, ett tillfälligt eller permanent 
förbud mot tillträde till reglerade 
marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar.

Or. en

Ändringsförslag 1244
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) I fråga om en juridisk person, 
administrativa ekonomiska påföljder på 
upp till 10 % av den juridiska personens 
totala årsomsättning under det föregående 
räkenskapsåret; i fall där den juridiska 

(e) I fråga om en juridisk person, 
administrativa ekonomiska påföljder på 
upp till 20 % av den juridiska personens 
totala årsomsättning under det föregående 
räkenskapsåret; i fall där den juridiska 
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personen är ett dotterbolag till ett 
moderföretag, ska den relevanta totala 
årsomsättningen vara den totala 
årsomsättning som följer av de 
konsoliderade räkenskaperna för det sista 
moderföretaget under det föregående 
räkenskapsåret.

personen är ett dotterbolag till ett 
moderföretag, ska den relevanta totala 
årsomsättningen vara den totala 
årsomsättning som följer av de 
konsoliderade räkenskaperna för det sista 
moderföretaget under det föregående 
räkenskapsåret.

Or. en

Ändringsförslag 1245
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I fråga om en fysisk person, 
administrativa ekonomiska påföljder på 
upp till 5 000 000 euro eller, i 
medlemsstater där den officiella valutan 
inte är euro, motsvarande värde i nationell 
valuta på den dag då detta direktiv träder i 
kraft.

(f) I fråga om en fysisk person, 
administrativa ekonomiska påföljder på 
upp till det största av 100 % av den fysiska 
personens totala årsinkomst under det 
föregående räkenskapsåret eller 
5 000 000 euro eller, i medlemsstater där 
den officiella valutan inte är euro, 
motsvarande värde i nationell valuta på den 
dag då detta direktiv träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 1246
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I fråga om en fysisk person, 
administrativa ekonomiska påföljder på 
upp till 5 000 000 euro eller, i 
medlemsstater där den officiella valutan 

(f) I fråga om en fysisk person, 
administrativa ekonomiska påföljder på 
upp till 1 000 000 euro eller, i 
medlemsstater där den officiella valutan 
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inte är euro, motsvarande värde i nationell 
valuta på den dag då detta direktiv träder i 
kraft.

inte är euro, motsvarande värde i nationell 
valuta på den dag då detta direktiv träder i 
kraft.

Or. en

Motivering

Beloppet på 5 000 000 euro överstiger de flesta fysiska personers tillgångar, även när det 
gäller personer som ingår i värdepappersföretagens ledning. Frågan är om det finns några 
överträdelser av MiFID-direktivet som skulle kunna motivera böter på 5 miljoner euro för 
fysiska personer. Många av de allvarligaste överträdelserna bestraffas också i straffrätten. I 
sådana fall bör medlemsstaterna vara fria att välja en straffrättslig sanktion i stället för en 
administrativ sanktion.

Ändringsförslag 1247
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 2 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Administrativa ekonomiska påföljder 
på upp till två gånger beloppet för den 
fördel som erhållits genom överträdelsen, i 
fall där denna fördel kan fastställas.

(g) Utan att detta påverkar tillämpningen 
av leden e och f, administrativa 
ekonomiska påföljder på upp till tio gånger 
beloppet för den fördel som erhållits 
genom överträdelsen, i fall där denna 
fördel kan fastställas.

Or. en

Motivering

Två gånger beloppet för den fördel som erhållits är inte avskräckande när man vet att det är 
svårt att bevisa och bestraffa överträdelsen.

Ändringsförslag 1248
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den fördel som erhållits genom 
överträdelsen kan fastställas ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
maximinivån inte är lägre än två gånger 
beloppet för den fördelen.

Om den fördel som erhållits genom 
överträdelsen kan fastställas ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
maximinivån inte är lägre än tio gånger 
beloppet för den fördelen och inte lägre än 
den andra marknadsdeltagarens förluster 
i förhållande till överträdelsen.

Or. en

Motivering

Sanktionerna ska vara mycket kännbara för personer som överträder direktivet.

Ändringsförslag 1249
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av denna artikel ska 
typerna av administrativa åtgärder och 
sanktioner och nivån på administrativa 
ekonomiska påföljder tillämpas i enlighet 
med villkoren i den nationella 
lagstiftningen.

Or. en

Motivering

Det måste gå att göra en åtskillnad i den nationella lagstiftningen mellan typerna och 
nivåerna för sanktionerna. Man bör inte låta de behöriga myndigheterna ange nivåerna. 
Proportionalitetsprincipen gäller både på den formella och den faktiska nivån. Sanktionen 
bör vara proportionerlig mot överträdelsen både när det gäller lagstiftningen och 
tillämpningen.

Ändringsförslag 1250
Olle Schmidt
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för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
behöriga myndigheterna, när de fastställer 
typen av administrativa sanktioner eller 
åtgärder och nivån på administrativa 
ekonomiska påföljder, beaktar alla 
relevanta omständigheter, i vilket ingår
följande:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
behöriga myndigheterna, när de fastställer 
typen av administrativa sanktioner eller 
åtgärder och nivån på administrativa 
ekonomiska påföljder, beaktar alla 
relevanta omständigheter, i vilket följande 
ingår i tillämpliga fall:

Or. en

Ändringsförslag 1251
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
behöriga myndigheter etablerar effektiva 
mekanismer för att uppmuntra rapportering 
av överträdelser av bestämmelserna i 
förordning (EU) nr .../... (MiFIR) och 
nationella bestämmelser för genomförande 
av detta direktiv till behöriga myndigheter.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
behöriga myndigheter etablerar effektiva 
och tillförlitliga mekanismer för att 
uppmuntra rapportering av potentiella och 
faktiska överträdelser av bestämmelserna i 
förordning (EU) nr .../... (MiFIR) och 
nationella bestämmelser för genomförande 
av detta direktiv till behöriga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 1252
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 1 – stycke 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Lämpligt skydd för anställda i 
finansinstitut som anmäler överträdelser 
som begåtts inom finansinstitutet.

(b) Lämpligt skydd, inbegripet full 
anonymitet, för anställda i finansinstitut 
som anmäler överträdelser som begåtts 
inom finansinstitutet.

Or. en

Ändringsförslag 1253
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Lämpligt skydd för anställda i 
finansinstitut som anmäler överträdelser 
som begåtts inom finansinstitutet.

(b) Lämpligt skydd, och möjlighet till 
anonymitet, för anställda i finansinstitut 
som anmäler överträdelser som begåtts 
inom finansinstitutet.

Or. en

Ändringsförslag 1254
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 1 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Tydliga regler som förbjuder institut 
att utreda identiteten hos en person som 
anmäler en överträdelse.

Or. en

Ändringsförslag 1255
Olle Ludvigsson
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Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att 
finansinstituten har inrättat lämpliga 
förfaranden för att deras anställda ska 
kunna anmäla överträdelser internt genom 
en särskild kanal.

2. Medlemsstaterna ska kräva att 
finansinstituten har inrättat lämpliga 
förfaranden för att deras anställda ska 
kunna anmäla överträdelser internt genom 
en särskild kanal. Sådana rutiner kan 
inrättas genom kollektivavtal eller andra 
arrangemang som fastställs av 
arbetsmarknadens parter. Samma skydd 
som avses i leden b, c och ca i punkt 1, 
stycke 2 ska gälla.

Or. en

Motivering

Det finns redan väletablerade förfaranden där valda fackliga representanter kan agera som 
mellanhänder i den interna rapporteringen. Fullt skydd måste garanteras också för anställda 
som använder sådana förfaranden.

Ändringsförslag 1256
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 77 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En anställd ska inte hindras från att 
anmäla överträdelser som begåtts inom 
finansinstitutet genom några 
sekretessregler. All information som 
bidrar till att bevisa överträdelser som 
begåtts inom finansinstitutet ska inte 
längre betraktas som konfidentiell och en 
person som i god tro rapporterar sådan 
information ska inte på något sätt hållas 
ansvarig.

Or. en
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Ändringsförslag 1257
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 78 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande i fråga om 
förfarandena och formerna för 
överlämnande av information enligt 
denna artikel.

utgår

Kommissionen ges befogenhet att anta de 
tekniska standarder för genomförande 
som avses i första stycket i enlighet med 
artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den [XX].

Or. en

Motivering

Utarbetandet av förfaranden och former bör inte vara en prioritering för Esma.

Ändringsförslag 1258
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 79 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att ett 
eller flera av följande organ, enligt vad 
som fastställs i nationell lagstiftning, i 
konsumenternas intresse och enligt 
nationell lagstiftning, också ska kunna 
vidta åtgärder vid domstol eller behörig 
administrativ myndighet för att säkerställa 

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
följande organ, enligt vad som fastställs i 
nationell lagstiftning, i konsumenternas 
intresse och enligt nationell lagstiftning, 
också ska kunna vidta åtgärder vid domstol 
eller behörig administrativ myndighet för 
att säkerställa att förordning (EU) nr …/… 
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att förordning (EU) nr …/… [MiFIR] och 
de nationella bestämmelserna för 
genomförandet av detta direktiv tillämpas:

[MiFIR] och de nationella bestämmelserna 
för genomförandet av detta 
direktiv tillämpas:

Or. en

Motivering

Enligt ett förslag från BEUC.

Ändringsförslag 1259
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 79a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 79a
Skadeståndsansvar

Medlemsstaterna ska, i de fall där ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör uppsåtligen eller av 
grov oaktsamhet har begått någon av de 
överträdelser som anges i artikel 75 i detta 
direktiv och som skadar en investerare, se 
till att investeraren får väcka talan mot 
värdepappersföretaget eller 
marknadsoperatören för alla skador som 
åsamkats investeraren.
Värdepappersföretag eller 
marknadsoperatörer gör sig skyldiga till 
grov oaktsamhet om de gravt åsidosätter 
sina skyldigheter enligt detta direktiv.
Om en investerare finner belägg för att ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör har begått någon av de 
överträdelser som anges i artikel 75 i detta 
direktiv ska medlemsstaterna se till det 
åligger värdepappersföretaget eller 
marknadsoperatören att styrka att de inte 
har begått överträdelsen eller att 
överträdelsen inte har påverkat 
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investerarens intressen.
Skadeståndsansvaret enligt punkt 1 får 
inte avtalas bort eller begränsas genom 
avtal. Medlemsstaterna ska se till att alla 
sådana klausuler i avtal som i förväg 
avtalar bort eller begränsar 
skadeståndsansvaret ska betraktas som 
ogiltiga.
Medlemsstaterna ska se till att 
preskriptionstiden för krav som avser en 
överträdelse som anges i artikel 75 i detta 
direktiv inleds när investerarna får faktisk 
kännedom om överträdelsen eller borde 
ha fått faktisk kännedom utan grov 
oaktsamhet.
Preskriptionstiden ska vara minst 10 år.

Or. en

Ändringsförslag 1260
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 80 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna skall, där så är lämpligt 
genom att använda befintliga organ, 
säkerställa upprättandet av effektiva och 
ändamålsenliga klagomåls- och 
överprövningsförfaranden så att 
konsumenttvister rörande 
värdepappersföretags tillhandahållande av 
investerings- och sidotjänster kan 
handläggas utanför domstol.
Medlemsstaterna ska vidare säkerställa 
att alla värdepappersföretag ansluts till ett 
eller flera sådana organ som handlägger 
sådana klagomåls- och 
överprövningsförfaranden. 

1. Medlemsstaterna skall, där så är lämpligt 
genom att använda befintliga organ, 
säkerställa upprättandet av effektiva och 
ändamålsenliga klagomåls- och 
överprövningsförfaranden så att 
konsumenttvister rörande 
värdepappersföretags tillhandahållande av 
investerings- och sidotjänster kan 
handläggas utanför domstol.

Or. en
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Motivering

Medlemsstaterna bör få fortsätta att använda befintliga organ för att handlägga 
konsumenttvister utanför domstol, även för tvister som avser tjänster som tillhandahålls av 
värdepappersföretag. Det finns nationella system i medlemsstaterna som innebär att 
värdepappersföretag inte behöver eller inte kan anslutas till organet i fråga. Inom ramen för 
dessa system behandlas ett konsumentklagomål även om värdepappersföretaget inte deltar.

Ändringsförslag 1261
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 83 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en reglerad marknad , en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform
som etablerat sig i en värdmedlemsstat 
med beaktande av situationen på dess 
värdepappersmarknad har kommit att få 
väsentlig betydelse för 
värdepappersmarknadernas funktion och 
skyddet av investerarna i den 
värdmedlemsstaten, ska hem- och 
värdmedlemsstatens behöriga myndigheter 
upprätta samarbetsformer som står i 
proportion till detta förhållande.

2. När en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform som etablerat sig i en 
värdmedlemsstat med beaktande av 
situationen på dess värdepappersmarknad 
har kommit att få väsentlig betydelse för 
värdepappersmarknadernas funktion och 
skyddet av investerarna i den 
värdmedlemsstaten, ska hem- och 
värdmedlemsstatens behöriga myndigheter 
upprätta samarbetsformer som står i 
proportion till detta förhållande.

Or. en

Ändringsförslag 1262
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 83 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) varje begäran om att reducera storleken 
på en position eller en exponering i 
enlighet med artikel 72.1 f),

(a) varje begäran om att reducera storleken 
på en position eller en exponering i 
enlighet med artikel 72 f,
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Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 72.

Ändringsförslag 1263
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 83 – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) eventuella begränsningar av personers 
möjligheter att investera i ett instrument i 
enlighet med artikel 72.1 g.

(b) eventuella begränsningar av personers 
möjligheter att investera i ett instrument i 
enlighet med artikel 72 g.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 72.

Ändringsförslag 1264
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 83 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Meddelandet ska innehålla, där det är 
relevant, detaljerade uppgifter om en 
begäran i enlighet med artikel 72.1 f, 
inbegripet identitetsuppgifter om den eller 
de personer till vilka begäran riktades och 
skälen till detta, samt omfattningen av de 
gränser som införts i enlighet med 
artikel 72.1 g inklusive den berörda 
personen eller kategorin av personer, 
tillämpliga finansiella instrument, 
eventuella kvantitativa åtgärder eller 

Meddelandet ska innehålla, där det är 
relevant, detaljerade uppgifter om en 
begäran i enlighet med artikel 72 f, 
inbegripet identitetsuppgifter om den eller 
de personer till vilka begäran riktades och 
skälen till detta, samt omfattningen av de 
gränser som införts i enlighet med 
artikel 72 g inklusive den berörda personen 
eller kategorin av personer, tillämpliga 
finansiella instrument, eventuella 
kvantitativa åtgärder eller tröskelvärden 
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tröskelvärden såsom det maximala antalet 
kontrakt personer kan ingå innan en gräns 
är nådd, eventuella undantag från detta, 
och skälen till detta.

såsom det maximala antalet kontrakt 
personer kan ingå innan en gräns är nådd, 
eventuella undantag från detta, och skälen 
till detta.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 72.

Ändringsförslag 1265
Gay Mitchell

Förslag till direktiv
Artikel 83 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Meddelandet ska innehålla, där det är 
relevant, detaljerade uppgifter om en 
begäran i enlighet med artikel 72.1 f, 
inbegripet identitetsuppgifter om den eller 
de personer till vilka begäran riktades och 
skälen till detta, samt omfattningen av de 
gränser som införts i enlighet med 
artikel 72.1 g inklusive den berörda 
personen eller kategorin av personer, 
tillämpliga finansiella instrument, 
eventuella kvantitativa åtgärder eller 
tröskelvärden såsom det maximala antalet 
kontrakt personer kan ingå innan en gräns 
är nådd, eventuella undantag från detta, 
och skälen till detta.

Meddelandet ska innehålla, där det är 
relevant, detaljerade uppgifter om en 
begäran i enlighet med artikel 72.1 f, 
inbegripet identitetsuppgifter om den eller 
de personer till vilka begäran riktades och 
skälen till detta, samt omfattningen av de 
gränser som införts i enlighet med 
artikel 72.1 g inklusive den berörda 
personen eller kategorin av personer, 
tillämpliga finansiella instrument, 
eventuella kvantitativa åtgärder eller 
tröskelvärden såsom utestående positioner 
kan ingå innan en gräns är nådd, eventuella 
undantag från detta, och skälen till detta.

Or. en

Ändringsförslag 1266
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 83 – punkt 5 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

En behörig myndighet i en medlemsstat 
som mottar ett meddelande enligt denna 
punkt får vidta åtgärder enligt artikel 72.1 f 
eller g om den anser att åtgärden är 
nödvändig för att uppnå den andra 
behöriga myndighetens mål. Den behöriga 
myndigheten ska också ge varsel i enlighet 
med denna punkt om den planerar att vidta 
åtgärder.

En behörig myndighet i en medlemsstat 
som mottar ett meddelande enligt denna 
punkt får vidta åtgärder enligt artikel 72 f 
eller g om den anser att åtgärden är 
nödvändig för att uppnå den andra 
behöriga myndighetens mål. Den behöriga 
myndigheten ska också ge varsel i enlighet 
med denna punkt om den planerar att vidta 
åtgärder.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 72.

Ändringsförslag 1267
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 83 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om åtgärder som 
fastställer de kriterier enligt vilka en 
reglerad marknads verksamhet i en 
värdmedlemsstat kan anses vara av 
väsentlig betydelse för 
värdepappersmarknadernas funktion och 
för skyddet av investerarna i den 
värdmedlemsstaten.

7. Kommissionen ska i samråd med Esma 
ha befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 94 i fråga om åtgärder 
som fastställer de kriterier enligt vilka en 
reglerad marknads verksamhet i en 
värdmedlemsstat kan anses vara av 
väsentlig betydelse för 
värdepappersmarknadernas funktion och 
för skyddet av investerarna i den 
värdmedlemsstaten.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget lägger till kravet att kommissionen ska höra Esma innan den vidtar 
åtgärder.
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Ändringsförslag 1268
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna får också 
hänskjuta fall till Esma där en behörig 
myndighet motsätter sig en annan 
medlemsstats behöriga myndighets 
förfarande eller innehållet i en åtgärd 
eller det faktum att åtgärder inte vidtagits 
i samband med bestämmelserna i detta 
direktiv eller i förordning (EU) nr .../... 
[MiFIR].

Or. en

Motivering

Ett bindande medlingsförfarande ska vara tillämpligt på alla bestämmelser i det direktivet 
och i MiFIR-förordningen för att säkerställa att reglerna tillämpas enhetligt på hela den inre 
marknaden.

Ändringsförslag 1269
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 90 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den behöriga myndigheten i 
värdmedlemsstaten för en reglerad 
marknad, MTF-plattform eller 
OTF-plattform har tydliga och påvisbara 
grunder för att anta att denna reglerade 
marknad, MTF-plattform eller 
OTF-plattform inte uppfyller sina 
förpliktelser enligt de bestämmelser som 
har antagits i enlighet med detta direktiv, 

3. Om den behöriga myndigheten i 
värdmedlemsstaten för en reglerad 
marknad eller MTF-plattform har tydliga 
och påvisbara grunder för att anta att denna 
reglerade marknad eller MTF-plattform 
inte uppfyller sina förpliktelser enligt de 
bestämmelser som har antagits i enlighet 
med detta direktiv, ska den meddela detta 
till den behöriga myndigheten i den
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ska den meddela detta till den behöriga 
myndigheten i den reglerade marknadens 
eller MTF-plattformens eller 
OTF-plattformens hemmedlemsstat.

reglerade marknadens eller 
MTF-plattformens hemmedlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 1270
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 91 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbete och utbyte av uppgifter med 
Esma

Samarbete och utbyte av uppgifter med 
Esma inom Europeiska systemet för 
finansiell tillsyn (ESFS) och med 
Europeiska centralbankssystemet (ESCB)

Or. en

Motivering

För tydlighetens och rättssäkerhetens skull bör det föreslagna MiFID-direktivet återspegla 
den samarbetsprincip som fastställs inom ramen för reformen nyligen av den europeiska 
finansiella tillsynen. Dessutom bör arrangemangen för informationsutbyte förbättras för 
ESCB:s centralbanker, inbegripet ECB. ECB rekommenderar att man vid behov gör liknande 
ändringar i andra relevanta direktiv som avser finanssektorn - se även ändringsförslag 3 till 
artikel 7 i det föreslagna direktivet i ECB:s yttrande CON/2012/5. (Förslag från ECB).

Ändringsförslag 1271
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 91 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbete och utbyte av uppgifter med 
Esma

Samarbete och utbyte av uppgifter med 
Esma inom Europeiska systemet för 
finansiell tillsyn (ESFS) och med 
Europeiska centralbankssystemet (ESCB)
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Or. en

Ändringsförslag 1272
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 91 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Behöriga myndigheter, i egenskap av 
parter i det europeiska systemet för 
finansiell tillsyn, ska samarbeta i en anda 
av förtroende och med fullständig 
ömsesidig respekt, särskilt i arbetet med 
att se till att lämpliga och tillförlitliga 
uppgifter utväxlas mellan dem och andra 
parter i systemet i enlighet med principen 
om lojalt samarbete som fastställs i 
artikel 4.3 i fördraget om Europeiska 
unionen.

Or. en

Motivering

För tydlighetens och rättssäkerhetens skull bör det föreslagna MiFID-direktivet återspegla 
den samarbetsprincip som fastställs inom ramen för reformen nyligen av den europeiska 
finansiella tillsynen. Dessutom bör arrangemangen för informationsutbyte förbättras för 
ESCB:s centralbanker, inbegripet ECB.

Ändringsförslag 1273
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 91 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Behöriga myndigheter, i egenskap av 
parter i det europeiska systemet för 
finansiell tillsyn, ska samarbeta i en anda 
av förtroende och med fullständig 
ömsesidig respekt, särskilt i arbetet med 
att se till att lämpliga och tillförlitliga 
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uppgifter utväxlas mellan dem och andra 
parter i systemet i enlighet med principen 
om lojalt samarbete som fastställs i 
artikel 4.3 i fördraget om 
Europeiska unionen.

Or. en

Motivering

För tydlighetens och rättssäkerhetens skull bör det föreslagna MiFID-direktivet återspegla 
den samarbetsprincip som fastställs inom ramen för reformen nyligen av den europeiska 
finansiella tillsynen. Dessutom bör arrangemangen för informationsutbyte förbättras för 
ESCB:s centralbanker, inbegripet ECB. ECB rekommenderar att man vid behov gör liknande 
ändringar i andra relevanta direktiv som avser finanssektorn - se även ändringsförslag 3 till 
artikel 7 i det föreslagna direktivet i ECB:s yttrande CON/2012/5. (Förslag från ECB).

Ändringsförslag 1274
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 91 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna ska 
omgående förse Esma med alla uppgifter 
den behöver för att utföra sina 
verksamhetsuppgifter enligt detta direktiv, 
i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.

2. De behöriga myndigheterna ska 
omgående förse Esma med alla uppgifter 
den behöver för att utföra sina 
verksamhetsuppgifter enligt detta direktiv, 
i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) 
nr 1095/2010, och vid behov förse ESCB:s 
centralbanker med alla relevanta 
uppgifter för att de ska kunna utföra sina 
respektive uppgifter.

Or. en

Motivering

För tydlighetens och rättssäkerhetens skull bör det föreslagna MiFID-direktivet återspegla 
den samarbetsprincip som fastställs inom ramen för reformen nyligen av den europeiska 
finansiella tillsynen. Dessutom bör arrangemangen för informationsutbyte förbättras för 
ESCB:s centralbanker, inbegripet ECB. ECB rekommenderar att man vid behov gör liknande 
ändringar i andra relevanta direktiv som avser finanssektorn - se även ändringsförslag 3 till 
artikel 7 i det föreslagna direktivet i ECB:s yttrande CON/2012/5. (Förslag från ECB).
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Ändringsförslag 1275
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 91 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna ska 
omgående förse Esma med alla uppgifter 
den behöver för att utföra sina 
verksamhetsuppgifter enligt detta direktiv, 
i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.

2. De behöriga myndigheterna ska 
omgående förse Esma med alla uppgifter 
den behöver för att utföra sina 
verksamhetsuppgifter enligt detta direktiv, 
i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) 
nr 1095/2010, och vid behov förse ESCB:s 
centralbanker med alla relevanta 
uppgifter för att de ska kunna utföra sina 
respektive uppgifter.

Or. en

Motivering

För tydlighetens och rättssäkerhetens skull bör det föreslagna MiFID-direktivet återspegla 
den samarbetsprincip som fastställs inom ramen för reformen nyligen av den europeiska 
finansiella tillsynen. Dessutom bör arrangemangen för informationsutbyte förbättras för 
ESCB:s centralbanker, inbegripet ECB.

Ändringsförslag 1276
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 91a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91a
Esmas rådgivande kommitté för 

högfrekvenshandel
Senast den 30 juni 2014 ska Esma inrätta 
en rådgivande kommitté med nationella 
experter som ska fastställa vilken 
utveckling av högfrekvenshandel som 
skulle kunna utgöra otillbörlig 
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marknadspåverkan, i syfte att
a) öka Esmas kunskap om 
högfrekvenshandel och
b) tillhandahålla en förteckning över 
olika typer av marknadsmissbruk med 
avseende på högfrekvenshandel, inklusive 
spoofing (falsk identitet på nätet), quote 
stuffing (att överösa konkurrenter med 
bud) och layering (att lägga falska order 
nära bästa köp/säljkurs), i enlighet med 
artikel 5.1 a i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr .../2012 av den 
... [MAR].

Or. en

Ändringsförslag 1277
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel -92a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -92a
Allmänna bestämmelser

1. En enhet i tredjeland som ingår ett 
derivatkontrakt med en europeisk motpart 
ska, om derivatet har en direkt, väsentlig 
och förutsebar verkan inom unionen i den 
mening som avses i artikel 4.1 a(v) i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr .../... om 
OTC-derivattransaktioner, centrala 
motparter och transaktionsregister 
(EMIR), auktoriseras i förväg av Esma 
om enheten är en 
derivatkontrakthandlare, regelbundet 
ingår derivatkontrakt med motparter inom 
ramen för den löpande verksamheten för 
egen räkning eller deltar i verksamhet 
varmed den inom handeln är allmänt 
känd som handlare eller marknadsgarant 
för derivatkontrakt.
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2. De enheter i tredjeland som avses i 
punkt 1 ska registreras av Esma i det 
register över företag i tredje länder som 
förs av Esma i enlighet med artikel 38 i 
förordning (EU) nr .../... (MiFIR)..
3. Esma ska endast ge den auktorisation 
som avses i punkt 1 om den anser att 
regel-, tillsyns och efterlevnadssystemen i 
det tredjeland som enheten tillhör 
uppfyller följande kriterier:
a) Investeringstjänsterna och 
investeringsverksamheten omfattas av 
auktorisation och av effektiv tillsyn och 
effektiva efterlevnadsåtgärder på 
fortlöpande basis.
b) Investeringstjänster och 
investeringsverksamhet som 
tillhandahålls omfattas av tillräckliga 
kapitalkrav och ändamålsenliga krav som 
är tillämpliga på aktieägare och 
ledningsorganens medlemmar.
c) Investeringstjänsterna och 
investeringsverksamheten omfattas av 
lämpliga organisatoriska krav avseende 
interna kontrollfunktioner.
d) Investeringstjänsterna och 
investeringsverksamheten omfattas av 
lämpliga uppföranderegler.
4. Kommissionen ska ha delegerad 
befogenhet att anta tekniska standarder 
för tillsyn med närmare uppgifter om 
följande:
a) Den information som den ansökande 
tredjelandsenheten ska lämna till Esma i 
sin ansökan om registrering i enlighet 
med artikel 3.
b) Formatet rörande den information som 
ska tillhandahållas i enlighet med 
punkt 1.
c) De kriterier som anges i punkt 3.
De tekniska standarderna för tillsyn som 
avses i första stycket ska antas i enlighet 
med artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
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nr 1095/2010.
Esma ska överlämna ett förslag till 
sådana tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den [].
_________________
*EUT, för in datum: …

Or. en

Ändringsförslag 1278
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel -92b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -92b
Mekanism för undvikande av 
överlappande eller motstridiga 

bestämmelser
1. Kommissionen ska med Esmas bistånd 
övervaka och utarbeta rapporter för 
Europaparlamentet och rådet om den 
internationella tillämpningen av de 
principer som fastställs i artikel -92a, 
särskilt eventuella överlappande eller 
motstridiga krav på marknadsdeltagare, 
och rekommendera möjliga åtgärder.
2. Kommissionen får i följande fall anta 
genomförandeakter i vilka det intygas att 
det relevanta tredjelandets regel-, tillsyns 
och efterlevnadssystem stämmer överens
med kraven i detta direktiv:
a) Om regel- och tillsynssystemen i det 
tredjelandet säkerställer att företag som 
auktoriserats i tredjelandet uppfyller 
rättsligt bindande krav vars verkan 
motsvarar verkan av de krav som anges i 
detta direktiv, i förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR] och i direktiv 2006/49/EG 
[kapitalkravsdirektivet] och deras 
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tillämpningsföreskrifter.
b) Om tredjelandet garanterar ett 
likvärdigt ömsesidigt erkännande av de 
tillsynssystem som är tillämpliga för dessa 
enheter och ett likvärdigt ömsesidigt 
tillträde till deras marknad.
c) Om tredjelandets regel- och 
tillsynssystem garanterar ett skydd för 
investerare som är likvärdigt med det som 
fastställs i direktivet. 
d) Om tredjelandets regel- och 
tillsynssystem tillämpas effektivt och 
genomförs på ett jämlikt sätt och utan 
snedvridningar så att en effektiv tillsyn-
och tillämpning kan upprätthållas i 
tredjelandet.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 95.2.
3. En genomförandeakt om likvärdighet 
enligt punkt 2 ska innebära att motparter 
som ingår en derivattransaktion i enlighet 
med förfarandet i artikel -92a ska 
undantas från det 
auktorisationsförfarande som avses i 
punkt 1 i artikel -92a.
4. Esma ska upprätta 
samarbetsarrangemang med relevanta 
behöriga myndigheter i tredjeländer vars 
regelverk och tillsynssystem har erkänts 
som likvärdiga i enlighet med punkt 1. 
Sådana arrangemang ska minst ange 
följande:
a) Mekanismen för informationsutbyte 
mellan Esma och de berörda 
tredjeländernas behöriga myndigheter, 
inbegripet tillträde till alla uppgifter som 
Esma begär om de icke-europeiska 
företag som är auktoriserade i 
tredjeländer.
b) Mekanismen för omedelbar 
underrättelse till Esma när en behörig 
myndighet i ett tredjeland bedömer att ett 
tredjelandsföretag som den övervakar och 
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som Esma har registrerat i det register 
som föreskrivs i artikel 38 i förordning 
(EU) nr .../... (MiFIR) bryter mot 
villkoren för sin auktorisering eller annan 
lagstiftning som den är skyldig att följa.
c) Förfarandena för samordning av 
tillsynsverksamhet, inbegripet 
inspektioner på plats när så är lämpligt.
5. Kommissionen ska i samarbete med 
Esma övervaka att de krav som motsvarar 
kraven i artikel -92a genomförs på ett 
effektivt sätt av de tredjeländer för vilka 
en genomförandeakt om likvärdighet har 
antagits och regelbundet, minst årligen, 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet. Inom 30 kalenderdagar efter det att 
rapporten har lagts fram ska 
kommissionen, om rapporten visar att 
myndigheterna i tredjelandet har 
tillämpat de motsvarande kraven på ett 
ofullständigt eller inkonsekvent sätt, 
återkalla erkännandet om likvärdighet 
när det gäller det aktuella tredjelandets 
regelverk. Om en genomförandeakt om 
likvärdighet dras tillbaka ska enheterna i 
tredjeländer automatiskt på nytt omfattas 
av alla krav i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 1279
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 93 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 94 i 
fråga om artiklarna 2.3, 4.1, 4.2, 13.1, 
16.12, 17.6, 23.3, 24.8, 25.6, 27.7, 28.3, 
30.5, 32.3, 35.8, 44.4, 51.7, 52.6, 53.4, 
59.3, 60.5, 66.6, 66.7, 67.3, 67.7, 67.8, 

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 94 i 
fråga om artiklarna 13.1, 35.8, 44.4, 66.7, 
67.3, 67.7, 67.8, 68.5, 83.7 och 99.2.
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68.5, 83.7 och 99.2.

Or. en

Motivering

För en anpassning till andra ändringar i texten.

Ändringsförslag 1280
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 96 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) organiserade handelsplattformars 
funktion, med beaktande av den 
tillsynserfarenhet som behöriga 
myndigheter skaffat sig, antalet 
OTF-plattformar som auktoriserats i EU 
och deras marknadsandel,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1281
Anne E. Jensen

Förslag till direktiv
Artikel 96 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) effekten av införandet av 
konsoliderad handelsinformation för 
aktier,

Or. en

Ändringsförslag 1282
Anne E. Jensen
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Förslag till direktiv
Artikel 96 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) prisutvecklingen för 
handelsinformation i allmänhet,

Or. en

Ändringsförslag 1283
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 96 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) verkan av krav avseende automatiserad 
handel och högfrekvenshandel,

(c) verkan av krav avseende automatiserad 
handel och högfrekvenshandel, inbegripet 
en översyn av kraven i artikel 17.3 och 
huruvida den fungerar på ett 
tillfredsställande sätt eller bör utökas till 
att täcka aktiekorgar och enskilda aktier,

Or. en

Ändringsförslag 1284
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 96 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) huruvida de minimikrav i fråga om 
tick-storlek som anges i artikel 17 i hög 
grad har påverkat verksamheten på 
marknaden,

Or. en
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Ändringsförslag 1285
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 96 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) verkan av tillämpningen av
begränsningar eller alternativa 
arrangemang på likviditet, 
marknadsmissbruk och ordnade 
prissättnings- och avvecklingsvillkor på 
marknader för råvaruderivat,

(e) verkan av tillämpningen eller
begränsningar och ytterligare arrangemang 
på likviditet, som krävs av äkta 
risksäkringstransaktioner, 
marknadsmissbruk och garanti för 
ordnade prisbildningsfunktioner och 
avvecklingsvillkor på marknader för 
råvaruderivat och förhindrandet, 
minskningen eller avskaffandet av 
överdriven spekulation och prisvolatilitet,

Or. en

Ändringsförslag 1286
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 96 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) funktionen hos den konsoliderade 
handelsinformation som inrättats i enlighet 
med avdelning V, särskilt tillgången till 
högkvalitativ information efter handel i ett 
konsoliderat format som omfattar hela 
marknaden i enlighet med 
användarvändliga standarder till en rimlig 
kostnad. För att säkerställa kvaliteten hos 
och tillgången till konsoliderad information 
efter handel ska kommissionen överlämna 
sin rapport tillsammans med, när det är 
lämpligt, ett lagstiftningsförslag för 
inrättandet av en enda enhet som ska 
tillhandahålla konsoliderad 
handelsinformation.

(f) funktionen hos den konsoliderade 
handelsinformation som inrättats i enlighet 
med avdelning V, särskilt tillgången till 
högkvalitativ information efter handel i ett 
konsoliderat format som omfattar hela 
marknaden i enlighet med 
användarvändliga standarder till en rimlig 
kostnad. För att säkerställa kvaliteten hos 
och tillgången till konsoliderad information 
efter handel ska kommissionen överlämna 
sin rapport tillsammans med, när det är 
lämpligt, ett lagstiftningsförslag för 
inrättandet av en enda enhet som ska 
tillhandahålla konsoliderad 
handelsinformation i alla tillgångsklasser.
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Or. en

Ändringsförslag 1287
Diogo Feio

Förslag till direktiv
Artikel 96 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) värdepappersföretagens efterlevnad 
av de skyldigheter i fråga om bästa 
utförande som anges i [artikel 27] och 
transparensnivån före handel på 
EU-marknaden, särskilt när det gäller 
kvaliteten på information före handel och 
investerarnas tillgång till denna 
information, med beaktande av bland 
annat nivån på marknadsfragmentering; 
kommissionen ska överlämna sin rapport 
tillsammans med, när det är lämpligt, ett 
lagstiftningsförslag för inrättandet av 
konsoliderad handelsinformation före 
handel,

Or. en

Ändringsförslag 1288
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 97 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den […] anta 
och offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

Medlemsstaterna ska senast den […]* anta 
och offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.
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____________________
* EUT, för in datum: Ett år efter det att 
detta direktiv har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 1289
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 97 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillämpa dessa 
bestämmelser från och med den […], med 
undantag för de bestämmelser som 
införlivar artikel 67.2 vilka ska tillämpas 
från och med den [2 år efter 
tillämpningsdatumet för resten av 
direktivet].

Medlemsstaterna ska tillämpa dessa 
bestämmelser från och med den […]*, med 
undantag för de bestämmelser som 
införlivar artikel 67.2 vilka ska tillämpas 
från och med den [1 år efter 
tillämpningsdatumet för resten av 
direktivet].

__________________

* EUT, för in datum: 18 månader efter 
det att detta direktiv har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 1290
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 99 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Existerande tredjelandsföretag ska kunna 
fortsätta att tillhandahålla tjänster och 
bedriva verksamhet i medlemsstater, i 
enlighet med nationella ordningar, till och 
med den [4 år efter ikraftträdandet av 
detta direktiv].

1. Existerande tredjelandsföretag ska kunna 
fortsätta att tillhandahålla tjänster och 
bedriva verksamhet för icke-professionella 
kunder i medlemsstater, i enlighet med 
nationella ordningar, till och med den 
31 december 2016.
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Or. en

Ändringsförslag 1291
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 99 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 för att förlänga 
tillämpningsperioden för punkt 1, med 
beaktande av de beslut om likvärdighet 
som redan antagits av kommissionen i 
enlighet med artikel 41.3 och den väntade 
utvecklingen inom reglerings- och 
tillsynsramarna i tredjeländer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1292
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 101a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 101a
Ändring av direktiv 98/26/EG

Direktiv 98/26/EG ska ändras på följande 
sätt:
I artikel 1 ska följande stycke läggas till:
”Detta direktiv ska inte tillämpas på 
utsläppsrätter som består av enheter som 
erkänts med avseende på kraven i 
direktiv 2003/87/EG (system för handel 
med utsläppsrätter).”
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Or. en

Motivering

Direktivet om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper
passar inte för utsläppsrätter.

Ändringsförslag 1293
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt A – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9) Förvaring och handhavande av 
finansiella instrument för kunders 
räkning, bland annat 
värdepappersförvaring och liknande 
tjänster, exempelvis handhavande av 
kontanta medel/finansiella säkerheter.

utgår

Or. en

Motivering

Förvaringstjänster bör fortsätta att betraktas som en sidotjänst inom ramen för 
MiFID-direktivet eftersom många av bestämmelserna i MiFID-direktivet inte passar för 
värdepapperscentraler eller förvaringsinstitut. Tjänsterna bör ses över mer i detalj i den nya 
förordningen om värdepapperscentraler och i värdepappersdirektivet.

Ändringsförslag 1294
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt A – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9) Förvaring och handhavande av 
finansiella instrument för kunders 
räkning, bland annat 
värdepappersförvaring och liknande 
tjänster, exempelvis handhavande av 

utgår
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kontanta medel/finansiella säkerheter.

Or. en

Ändringsförslag 1295
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt A – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9) Förvaring och handhavande av 
finansiella instrument för kunders räkning, 
bland annat värdepappersförvaring och 
liknande tjänster, exempelvis handhavande 
av kontanta medel/finansiella säkerheter.

9) Förvaring och handhavande av 
finansiella instrument för 
icke-professionella kunders räkning, bland 
annat värdepappersförvaring och liknande 
tjänster, exempelvis handhavande av 
kontanta medel/finansiella säkerheter, när 
kunden erbjuds dessa tjänster som 
huvudtjänst.

Or. en

Motivering

Förvaring och handhavande av finansiella instrument för icke-professionella kunders 
räkning, bland annat värdepappersförvaring och liknande tjänster, exempelvis handhavande 
av kontanta medel/finansiella säkerheter, när kunden erbjuds dessa tjänster som huvudtjänst.

Ändringsförslag 1296
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt A – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10) Drift av organiserade 
handelsplattformar (OTF-plattformar).

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1297
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt A – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a) Algoritmisk handel i enlighet med 
vad som avses i artikel 4.2 30 i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 1298
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt A – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a) Algoritmisk handel

Or. en

Motivering

Det måste säkerställas att alla algoritmiska handlare, även de som endast handlar för egen 
räkning, kommer att omfattas av MiFID-direktivet och MiFIR-förordningen.

Ändringsförslag 1299
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt A – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a) Bedriva algoritmisk handel.

Or. en
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Ändringsförslag 1300
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt B – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a) Förvaring och handhavande av 
finansiella instrument för kunders 
räkning, bland annat 
värdepappersförvaring och liknande 
tjänster, exempelvis handhavande av 
kontanta medel/finansiella säkerheter.

Or. en

Ändringsförslag 1301
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt B – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) Förvaring och handhavande av 
finansiella instrument för kunders 
räkning, bland annat 
värdepappersförvaring och liknande 
tjänster, exempelvis handhavande av 
kontanta medel/finansiella säkerheter.

Or. en

Motivering

Förvaringstjänster bör fortsätta att betraktas som en sidotjänst inom ramen för 
MiFID-direktivet eftersom många av bestämmelserna i MiFID-direktivet inte passar för 
värdepapperscentraler eller förvaringsinstitut. Tjänsterna bör ses över mer i detalj i den nya 
förordningen om värdepapperscentraler och i värdepappersdirektivet.
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Ändringsförslag 1302
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt B – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a) Försäkringsavtal som är kopplade till 
investeringsrelaterade instrument.

Or. nl

Ändringsförslag 1303
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt C – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) Slutna investeringsfonder.

Or. en

Ändringsförslag 1304
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt C – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) Optioner, terminskontrakt, swappar, 
räntesäkringsavtal och varje annat 
derivatkontrakt som avser värdepapper, 
valutor, räntor eller avkastningar, 
utsläppsrätter, eller andra 
derivatinstrument, finansiella index eller 
finansiella mått som kan avvecklas fysiskt 
eller kontant.

4) Optioner, terminskontrakt, swappar, 
räntesäkringsavtal och varje annat 
derivatkontrakt som avser värdepapper, 
valutor, räntor eller avkastningar eller 
andra derivatinstrument, finansiella index 
eller finansiella mått som kan avvecklas 
fysiskt eller kontant.
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Or. en

Ändringsförslag 1305
Werner Langen

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt C – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6) Optioner, terminskontrakt, swappar och 
varje annat derivatkontrakt som avser 
råvaror som kan avvecklas fysiskt förutsatt 
att de handlas på en reglerad marknad, en 
OTF-plattform och/eller en 
MTF-plattform.

6.)Optioner, terminskontrakt, swappar och 
varje annat derivatkontrakt som avser 
råvaror som kan avvecklas fysiskt förutsatt 
att de handlas på en reglerad marknad eller 
en MTF-plattform, som inte ingås för 
kommersiella ändamål och som inte har 
samma egenskaper som andra derivat 
avseende finansiella instrument.

Or. de

Motivering

Dodd-Frank-akten i USA har en annan definition av finansiella instrument, som uttryckligen 
utesluter fysiskt avvecklade derivat från kategorin finansiella instrument. För att inte 
missgynna europeiska företag måste definitionen ändras.

Ändringsförslag 1306
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt C – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6) Optioner, terminskontrakt, swappar och 
varje annat derivatkontrakt som avser 
råvaror som kan avvecklas fysiskt förutsatt 
att de handlas på en reglerad marknad , en 
OTF-plattform eller en MTF-plattform.

6) Optioner, terminskontrakt, swappar och 
varje annat derivatkontrakt som avser 
råvaror som kan avvecklas fysiskt förutsatt 
att de handlas på en reglerad marknad, en 
OTF-plattform eller en MTF-plattform,
och som inte ingås för kommersiella 
ändamål och som har samma egenskaper 
som andra derivat avseende finansiella 
instrument.



AM\901516SV.doc 55/64 PE489.423v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 1307
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt C – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6) Optioner, terminskontrakt, swappar och 
varje annat derivatkontrakt som avser 
råvaror som kan avvecklas fysiskt förutsatt 
att de handlas på en reglerad marknad , en 
OTF-plattform eller en MTF-plattform.

6) Optioner, terminskontrakt, swappar och 
varje annat derivatkontrakt som avser 
råvaror och som inte är ämnade att 
avvecklas fysiskt förutsatt att de handlas på 
en reglerad marknad, en OTF-plattform 
eller en MTF-plattform.

Or. en

Ändringsförslag 1308
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt C – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6) Optioner, terminskontrakt, swappar och 
varje annat derivatkontrakt som avser 
råvaror som kan avvecklas fysiskt förutsatt 
att de handlas på en reglerad marknad , en 
OTF-plattform eller en MTF-plattform.

6) Optioner, terminskontrakt, swappar och 
varje annat derivatkontrakt som avser 
råvaror som kan avvecklas fysiskt förutsatt 
att de handlas på en reglerad marknad eller 
en MTF-plattform.

Or. en

Ändringsförslag 1309
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt C – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7) Optioner, terminskontrakt, swappar, icke 
börshandlade terminskontrakt (forwards) 
och varje annat derivatkontrakt som avser 
råvaror, som kan avvecklas fysiskt, som 
inte omnämns i C punkt 6 och som inte är 
för kommersiella ändamål, som anses ha 
egenskaper som andra derivat avseende 
finansiella instrument, med utgångspunkt 
från bland annat om clearing och 
avveckling sker via erkända system för 
clearing, eller om de är föremål för 
regelmässiga marginalsäkerhetskrav.

7) Optioner, terminskontrakt, swappar, icke 
börshandlade terminskontrakt (forwards) 
och varje annat derivatkontrakt som avser 
råvaror, som kan avvecklas fysiskt, som 
inte omnämns i C punkt 6 och som inte är 
för kommersiella ändamål, som anses ha 
egenskaper som andra derivat avseende 
finansiella instrument.

Or. en

Ändringsförslag 1310
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt C – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7) Optioner, terminskontrakt, swappar, icke 
börshandlade terminskontrakt (forwards) 
och varje annat derivatkontrakt som avser 
råvaror, som kan avvecklas fysiskt, som 
inte omnämns i C punkt 6 och som inte är 
för kommersiella ändamål, som anses ha 
egenskaper som andra derivat avseende 
finansiella instrument, med utgångspunkt 
från bland annat om clearing och 
avveckling sker via erkända system för 
clearing, eller om de är föremål för 
regelmässiga marginalsäkerhetskrav.

7) Optioner, terminskontrakt, swappar, icke 
börshandlade terminskontrakt (forwards) 
och varje annat derivatkontrakt som avser 
råvaror, som inte är ämnade att avvecklas 
fysiskt, som inte omnämns i C punkt 6 och 
som inte är för kommersiella ändamål, som 
anses ha egenskaper som andra derivat 
avseende finansiella instrument, med 
utgångspunkt från bland annat om clearing 
och avveckling sker via erkända system för 
clearing, eller om de är föremål för 
regelmässiga marginalsäkerhetskrav.

Or. en

Motivering

Detta förslag skulle anpassa EU-lagstiftningen till definitionen av swappar i Dodd Frank-
akten i USA, där det är avsikten att tillhandahålla råvaran bakom ett terminskontrakt som 
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utgör grunden för att utesluta råvaror som fysiskt tillhandahålls i framtiden. Fysiska 
terminskontrakt som utsluts från definitionen av finansiella instrument omfattas, när det 
gäller gas- och energiråvaror, automatiskt av förordningen om integritet och öppenhet på 
grossistmarknaden för energi.

Ändringsförslag 1311
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt C – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10) Optioner, terminskontrakt, swappar, 
räntesäkringsavtal och varje annat 
derivatkontrakt som avser 
klimatvariationer, fraktavgifter, eller 
inflationstakten eller någon annan officiell 
ekonomisk statistik, som måste avvecklas 
kontant eller kan avvecklas kontant på en 
av parternas begäran (på grund av ett annat 
skäl än utebliven betalning eller någon 
annan händelse som leder till kontraktets 
upphörande), samt varje annat 
derivatkontrakt som avser tillgångar, 
rättigheter, skyldigheter, index och 
åtgärder som inte tidigare omnämnts i detta 
avsnitt C, som anses ha egenskaper som 
andra derivat avseende finansiella 
instrument, med utgångspunkt från bland 
annat om det handlas på en reglerad 
marknad , en OTF-plattform eller en 
MTF-plattform, om clearing och 
avveckling sker via erkända system för 
clearing, eller om de är föremål för 
regelmässiga marginalsäkerhetskrav.

10) Optioner, terminskontrakt, swappar, 
räntesäkringsavtal och varje annat 
derivatkontrakt som avser 
klimatvariationer, fraktavgifter, eller 
inflationstakten eller någon annan officiell 
ekonomisk statistik, som måste avvecklas 
kontant eller kan avvecklas kontant på en 
av parternas begäran (på grund av ett annat 
skäl än utebliven betalning eller någon 
annan händelse som leder till kontraktets 
upphörande), samt varje annat 
derivatkontrakt som avser tillgångar, 
rättigheter, skyldigheter, index och 
åtgärder som inte tidigare omnämnts i detta 
avsnitt C, som anses ha egenskaper som 
andra derivat avseende finansiella 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 1312
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt C – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10) Optioner, terminskontrakt, swappar, 
räntesäkringsavtal och varje annat 
derivatkontrakt som avser 
klimatvariationer, fraktavgifter, eller 
inflationstakten eller någon annan officiell 
ekonomisk statistik, som måste avvecklas 
kontant eller kan avvecklas kontant på en 
av parternas begäran (på grund av ett annat 
skäl än utebliven betalning eller någon 
annan händelse som leder till kontraktets 
upphörande), samt varje annat 
derivatkontrakt som avser tillgångar, 
rättigheter, skyldigheter, index och 
åtgärder som inte tidigare omnämnts i detta 
avsnitt C, som anses ha egenskaper som 
andra derivat avseende finansiella 
instrument, med utgångspunkt från bland 
annat om det handlas på en reglerad 
marknad , en OTF-plattform eller en 
MTF-plattform, om clearing och 
avveckling sker via erkända system för 
clearing, eller om de är föremål för 
regelmässiga marginalsäkerhetskrav.

10) Optioner, terminskontrakt, swappar, 
räntesäkringsavtal och varje annat 
derivatkontrakt som avser 
klimatvariationer, fraktavgifter, 
utsläppsrätter eller inflationstakten eller 
någon annan officiell ekonomisk statistik, 
som måste avvecklas kontant eller kan 
avvecklas kontant på en av parternas 
begäran (på grund av ett annat skäl än 
utebliven betalning eller någon annan 
händelse som leder till kontraktets 
upphörande), samt varje annat 
derivatkontrakt som avser tillgångar, 
rättigheter, skyldigheter, index och 
åtgärder som inte tidigare omnämnts i detta 
avsnitt C, som anses ha egenskaper som 
andra derivat avseende finansiella 
instrument, med utgångspunkt från bland 
annat om det handlas på en reglerad 
marknad, en OTF-plattform eller en 
MTF-plattform, om clearing och 
avveckling sker via erkända system för 
clearing, eller om de är föremål för 
regelmässiga marginalsäkerhetskrav.

Or. en

Ändringsförslag 1313
Rachida Dati

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt C – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11) Utsläppsrätter som består av enheter 
som erkänts med avseende på kraven i 
direktiv 2003/87/EG (system för handel 
med utsläppsrätter)

utgår

Or. fr
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Motivering

Utsläppsrätter är inte finansiella instrument: De är inte till sin natur avsedda att användas 
som investeringsinstrument. De har ett konkret syfte, dvs. att minska utsläpp av växthusgaser. 
Om utsläppsrätter skulle omfattas av definitionen av finansiella instrument skulle 
konsekvensen bli att finansiell lagstiftning tillämpas på industriföretag som deltar i den reala 
ekonomin.

Ändringsförslag 1314
Werner Langen

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt C – punkt 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a) För att undvika tvivel ska 
terminskontrakt som avser råvaror som 
handlas med över disk och som avvecklas 
fysiskt inte definieras som derivat 
avseende finansiella instrument.

Or. en

Motivering

Texten i MiFID II bör tydligare utesluta råvaror som handlas med över disk och som 
avvecklas fysiskt från definitionen av derivattransaktioner avseende finansiella instrument. 
Ändringsförslaget syftar till att förtydliga detta begrepp, som är av stor vikt för 
icke-finansiella företag som arbetar med fysiska råvaror och hanterar risker i samband med 
sin affärsverksamhet.

Ändringsförslag 1315
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt Ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsnitt Ca
Övriga instrument
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(1) Utsläppsrätter som består av enheter 
som erkänts med avseende på kraven i 
direktiv 2003/87/EG (system för handel 
med utsläppsrätter) ska behandlas som 
finansiella instrument uteslutande med 
avseende på detta direktiv, förordning 
(EU) nr …/… (MiFIR), förordning (EU) 
nr …/... (förordningen om 
marknadsmissbruk) och direktiv (EU) nr 
.../… (direktivet om marknadsmissbruk).

Or. en

Motivering

Utsläppsrätter är till sin natur inte finansiella instrument.

Ändringsförslag 1316
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Bilaga I – avnitt D – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Tillhandahållande av konsoliderad 
handelsinformation

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1317
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Bilaga II – del I – stycke 1 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Lokala företag. utgår

Or. en
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Motivering

Om ”lokala företag” avser lokala myndigheter bör detta led strykas. Kommuner och lokala 
myndigheter bör aldrig behandlas som professionella kunder eftersom de är beroende av 
skattebetalarnas pengar.

Ändringsförslag 1318
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Bilaga II – del I – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ovannämnda enheter betraktas som 
professionella. De måste dock tillåtas att 
begära behandling som icke-professionella 
kunder och värdepappersföretagen får
samtycka till att erbjuda en högre 
skyddsnivå. När ett företag enligt ovan är 
kund i ett värdepappersföretag, måste detta 
före varje tillhandahållande av tjänster 
meddela kunden att han på grundval av den 
information värdepappersföretaget besitter 
betraktas som professionell kund och 
kommer att behandlas som en sådan, om 
inte värdepappersföretaget och kunden 
avtalar något annat. 
Värdepappersföretaget måste också 
upplysa kunden om att han kan begära en 
ändring av avtalsvillkoren för att få en 
högre skyddsnivå.

Ovannämnda enheter betraktas som 
professionella. De måste dock tillåtas att 
begära behandling som icke-professionella 
kunder och värdepappersföretagen ska 
samtycka till att erbjuda en högre 
skyddsnivå när detta begärs. När ett 
företag enligt ovan är kund i ett 
värdepappersföretag, måste detta före varje 
tillhandahållande av tjänster meddela 
kunden att han på grundval av den 
information värdepappersföretaget besitter 
betraktas som professionell kund och 
kommer att behandlas som en sådan, om 
inte kunden begär att behandlas som en 
icke-professionell kund. 
Värdepappersföretaget måste också 
upplysa kunden om att han kan begära en 
ändring av avtalsvillkoren för att få en 
högre skyddsnivå.

Or. en

Motivering

Professionella kunder bör absolut ha rätt till en högre skyddsnivå om de begär detta.

Ändringsförslag 1319
Robert Goebbels
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Förslag till direktiv
Bilaga II – del II – punkt II.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Andra kunder än de som nämns i avsnitt I, 
bland annat offentliga organ , lokala 
myndigheter, kommuner och privata 
enskilda investerare, kan också tillåtas 
avstå från delar av skyddet enligt 
uppförandereglerna.

Andra kunder än de som nämns i avsnitt I, 
men med undantag för offentliga organ, 
lokala myndigheter och kommuner, kan 
också tillåtas avstå från delar av skyddet 
enligt uppförandereglerna.

Or. en

Motivering

Kommuner och lokala myndigheter bör aldrig behandlas som professionella kunder eftersom 
de är beroende av skattebetalarnas pengar.

Ändringsförslag 1320
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Bilaga II – del II – punkt II.1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får anta särskilda 
kriterier för bedömning av expertis och 
kunskaper hos kommuner och lokala 
myndigheter som begär att få behandlas 
som professionella kunder. Dessa kriterier 
kan vara alternativ eller utgöra 
komplement till de kriterier som förtecknas 
i föregående punkt.

Medlemsstaterna ska anta särskilda och 
stränga kriterier för bedömning av expertis 
och kunskaper hos kommuner och lokala 
myndigheter som begär att få behandlas 
som professionella kunder. Dessa kriterier 
kan vara alternativ eller utgöra 
komplement till de kriterier som förtecknas 
i föregående punkt.

Or. en

Ändringsförslag 1321
Syed Kamall, Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Bilaga IIa (ny)
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Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

Bilaga IIa

Specifikation av kostnaderna för information som avser reklam eller marknadsföring

%
p.a

Anmärkningar 

(Alla beräkningar baseras på de minsta 
investeringar som krävs eller typisk 
storlek, där det inte finns någon minsta 
storlek)

% Årlig förvaltningsavgift

% Förvarings- och 
administrationskostnader m.m.

% Resultatbaserade avgifter Baserade på publicerade 
resultatbaserade avgifter för tolv 
månader eller genomsnittet för högst tre 
år om uppgifterna är tillgängliga.

% Handelsavgifter Baserade på de tolv senaste månaderna 
eller genomsnittet för högst tre år om 
uppgifterna är tillgängliga.
Handelsavgifter = portföljomsättning X 
beräknade totala kostnader vid 
köp/försäljning av underliggande 
tillgångar.
De flesta fonder kommer helt enkelt att 
använda ett gemensamt överenskommet 
kostnadsschema.

% Övriga kostnader Sådana extrakostnader för 
underliggande fonder vid investering i 
en fond-fond-struktur som inte redan 
nämns ovan.

Minus andra återkommande 
inkomster

Till exempel nettoinkomster från 
värdepappersutlåning eller andra 
återkommande inkomster baserade på de 
tolv senaste månaderna eller 
genomsnittet för högst tre år om 
uppgifterna är tillgängliga.

Tillhandahållarens 
sammanlagda kostnad

Det är detta belopp som fondförvaltarna 
måste publicera.

Plattformavgifter via säljkanal A Om dessa inte redan omfattas av 
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ovanstående belopp.
In- och utträdeskostnader via 
säljkanal A

Alla avgifter bör betalas av på fem år, 
vilket antas vara den tid investeringen 
varar om inget annat anges, till exempel 
för pensioner.

Rådgivningsavgifter/rabatter 
eller alla andra 
avgifter/återkommande 
inkomster som inte ingår i 
säljkanal A

Betalas av på fem år om inget annat 
tydligt anges, enligt ovanstående.

Total investeringskostnad via 
säljkanal A

Det är detta belopp som säljkanalen 
måste publicera.

Or. en


