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Ændringsforslag 218
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den finansielle krise har afsløret
svagheder i de finansielle markeders 
virkemåde og gennemsigtighed. 
Udviklingen på de finansielle markeder har 
gjort det klart, at der er behov for at styrke 
reguleringen af markederne for finansielle 
instrumenter for at øge gennemsigtigheden, 
beskytte investorerne bedre, styrke tilliden, 
mindske antallet af uregulerede områder 
og sikre, at de tilsynsførende tillægges 
passende beføjelser til at udføre deres 
opgaver.

(4) Den finansielle krise har afsløret 
svagheder i de finansielle markeders 
virkemåde og gennemsigtighed. 
Udviklingen på de finansielle markeder har 
gjort det klart, at der er behov for at styrke 
reguleringen af markederne for finansielle 
instrumenter for at øge gennemsigtigheden, 
beskytte investorerne bedre, styrke tilliden, 
sikre, at der ikke findes nogen uregulerede 
områder og sikre, at de tilsynsførende 
tillægges passende beføjelser til at udføre 
deres opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 219
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der er international enighed blandt 
tilsynsorganer om, at svagheder i en række 
finansieringsinstitutters corporate 
governance, herunder mangelen på 
effektive kontrolmekanismer, har været en 
medvirkende faktor til den finansielle 
krise. Ved overdreven og uforsigtig 
risikotagning kan individuelle 
finansieringsinstitutter blive nødlidende, og 
der kan opstå systemiske problemer i 
medlemsstaterne og på verdensplan. 
Forkert adfærd hos selskaber, der leverer 

(5) Der er international enighed blandt 
tilsynsorganer om, at svagheder i en række 
finansieringsinstitutters corporate 
governance, herunder mangelen på 
effektive kontrolmekanismer, har været en 
medvirkende faktor til den finansielle 
krise. Ved overdreven og uforsigtig 
risikotagning kan individuelle 
finansieringsinstitutter blive nødlidende, og 
der kan opstå systemiske problemer i 
medlemsstaterne og på verdensplan. 
Forkert adfærd hos selskaber, der leverer 
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tjenesteydelser til kunder, kan skade 
investorerne og investortilliden. For at 
imødegå de potentielt skadelige virkninger 
af disse svagheder i corporate governance-
ordninger bør dette direktivs bestemmelser 
suppleres af mere detaljerede principper og 
minimumsstandarder. Disse principper og 
standarder bør finde anvendelse under 
hensyntagen til investeringsselskabernes 
art, størrelse og kompleksitet.

tjenesteydelser til kunder, kan skade 
investorerne og investortilliden. For at 
imødegå de potentielt skadelige virkninger 
af disse svagheder i corporate governance-
ordninger bør dette direktivs bestemmelser 
suppleres af mere detaljerede principper og 
minimumsstandarder. Disse principper og 
standarder bør finde anvendelse under 
hensyntagen til investeringsselskabernes 
art, størrelse og kompleksitet. Med hensyn 
til bestyrelsesmedlemmer er det 
aktionærernes ansvar at sikre, at alle 
medlemmer til enhver tid har et 
tilstrækkeligt godt omdømme, har 
tilstrækkelig viden, faglig kompetence og 
erfaring, samtidig med at det anerkendes, 
at bestyrelsesposterne skifter, og at 
detaljerede bestemmelser om samt 
kvantitative begrænsninger for det antal 
poster, der kan besiddes, derfor er 
uberettigede.

Or. en

Ændringsforslag 220
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Stats- og regeringschefernes 
forpligtelse fra G20-mødet i Cannes (den 
4. november 2011) har til formål at 
etablere et internationalt redskab til 
identifikation af juridiske enheder (legal 
entity identifier - LEI), som entydigt 
identificerer modparterne til de finansielle 
transaktioner.

Or. fr
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Ændringsforslag 221
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) På listen over finansielle instrumenter 
bør medtages visse råvarederivater og 
andre derivater, der udfærdiges, og handles 
på en sådan måde, at de giver anledning til 
samme reguleringsmæssige spørgsmål som 
traditionelle finansielle instrumenter.

(8) På listen over finansielle instrumenter 
bør medtages alle råvarederivater og andre 
derivater, der udfærdiges, og handles på en 
sådan måde, at de giver anledning til 
samme reguleringsmæssige spørgsmål som 
traditionelle finansielle instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 222
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) På listen over finansielle instrumenter 
bør medtages visse råvarederivater og 
andre derivater, der udfærdiges, og handles 
på en sådan måde, at de giver anledning til 
samme reguleringsmæssige spørgsmål som 
traditionelle finansielle instrumenter.

(8) På listen over finansielle instrumenter 
bør medtages visse råvarederivater og 
andre derivater, der udfærdiges, og handles 
på en sådan måde, at de giver anledning til 
samme reguleringsmæssige spørgsmål som 
traditionelle finansielle instrumenter.
Forsikringsaftaler med hensyn til 
aktiviteter i de klasser, der er anført i 
bilag I i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/138/EF om adgang til og 
udøvelse af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II), 
der indgås med et forsikringsselskab, et 
genforsikringsselskab, et 
tredjelandsforsikringsselskab eller et 
tredjelandsgenforsikringsselskab, er ikke 
derivater eller derivataftaler i henhold til 
dette direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 223
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) På de sekundære spotmarkeder for 
emissionskvoter er der opstået en række 
svigagtige fremgangsmåder, som kan 
undergrave tilliden til de ved direktiv 
2003/87/EF indførte ordninger for handel 
med kvoter, og der træffes i øjeblikket 
foranstaltninger til styrkelse af registrene 
over emissionskvoter og betingelserne for 
åbning af en konto med henblik på handel 
med disse kvoter. For at styrke disse 
markeders integritet og sikre, at de 
fungerer effektivt, herunder bl.a. ved et 
fuldstændigt tilsyn med handelsaktiviteten, 
bør foranstaltningerne i direktiv 
2003/87/EF kompletteres ved fuldt ud at 
medtage emissionskvoter under 
anvendelsesområdet for dette direktiv og 
for forordning ----/--
[markedsmisbrugsforordningen], idet de 
klassificeres som finansielle instrumenter.

(9) På de sekundære spotmarkeder for 
emissionskvoter er der opstået en række 
svigagtige fremgangsmåder, som kan 
undergrave tilliden til de ved direktiv 
2003/87/EF indførte ordninger for handel 
med kvoter, og der træffes i øjeblikket 
foranstaltninger til styrkelse af registrene 
over emissionskvoter og betingelserne for 
åbning af en konto med henblik på handel 
med disse kvoter. For at styrke disse 
markeders integritet og sikre, at de 
fungerer effektivt, herunder bl.a. ved et 
fuldstændigt tilsyn med handelsaktiviteten, 
bør foranstaltningerne i direktiv 
2003/87/EF kompletteres ved fuldt ud at 
medtage emissionskvoter under 
anvendelsesområdet for dette direktiv og 
for forordning ----/--
[markedsmisbrugsforordningen].

Or. en

Ændringsforslag 224
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det er nødvendigt at indføre en 
omfattende ordning for regulering af 
gennemførelsen af transaktioner med 
finansielle instrumenter, uanset hvilke 

(11) Det er nødvendigt at indføre en 
omfattende ordning for regulering af 
gennemførelsen af transaktioner med 
finansielle instrumenter, uanset hvilke 
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handelsmetoder der anvendes for at 
gennemføre transaktionerne, for at sikre en 
udførelse af investortransaktioner af høj 
kvalitet og opretholde det finansielle 
systems integritet og overordnede 
effektivitet. Der bør fastlægges en 
sammenhængende og risikosensitiv ramme 
for regulering af de vigtigste typer, der for 
tiden anvendes på den europæiske 
finansielle markedsplads. Det er 
nødvendigt at anerkende, at der er opstået 
en ny generation af organiserede 
handelssystemer ved siden af de regulerede 
markeder, som bør underlægges 
forpligtelser, som kan medvirke til at 
bevare effektive og velfungerende 
finansielle markeder.

handelsmetoder der anvendes for at 
gennemføre transaktionerne, for at sikre en 
udførelse af investortransaktioner af høj 
kvalitet og opretholde det finansielle 
systems integritet og overordnede 
effektivitet. Der bør fastlægges en 
sammenhængende og risikosensitiv ramme 
for regulering af de vigtigste typer, der for 
tiden anvendes på den europæiske 
finansielle markedsplads. Det er 
nødvendigt at anerkende, at der er opstået 
en ny generation af organiserede 
handelssystemer ved siden af de regulerede 
markeder og MHF, som har udnyttet et 
smuthul i lovgivningen i den nuværende 
MiFID-ordning, og at de bør underlægges 
forpligtelser, som kan medvirke til at 
bevare effektive og velfungerende 
finansielle markeder.

Or. en

Ændringsforslag 225
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(12) Der bør i forbindelse med alle 
markedspladser, dvs. regulerede markeder, 
MHF'er og OHF'er, fastlægges 
gennemsigtige regler for adgang til 
faciliteten. Regulerede markeder og 
MHF'er bør fortsat være underlagt stort set 
identiske krav med hensyn til, hvem de kan 
give adgang som medlemmer eller 
deltagere, men OHF'er bør kunne 
bestemme og begrænse adgangen på 
grundlag af bl.a. deres operatørers rolle og 
forpligtelser i forhold til deres kunder.

(12) Der bør i forbindelse med alle 
markedspladser, dvs. regulerede markeder, 
MHF'er og systematiske internalisatorer, 
fastlægges gennemsigtige regler for adgang 
til faciliteten. Regulerede markeder og 
MHF'er bør fortsat være underlagt stort set 
identiske krav med hensyn til, hvem de kan 
give adgang som medlemmer eller 
deltagere, men systematiske 
internalisatorer bør kunne bestemme og 
begrænse adgangen på grundlag af bl.a. 
deres rolle og forpligtelser i forhold til 
deres kunder.

(Dette ændringsforslag (dvs. fjernelsen af 
"OHF'er") vedrører hele retsaktsforslaget).
Hvis det vedtages, skal ændringerne 
foretages alle relevante steder).

Or. en

Begrundelse

Alle handelsplatforme, som drives af markedsoperatører eller investeringsselskaber, bør 
reguleres på en passende måde. Som støttet af Europa-Parlamentet i sin betænkning fra 
december 2010 om "dark pools", er der ikke behov for at oprette en ny kategori af 
markedspladser for alle aktivklasser (dvs. OHF'er). OHF-kategorien og de relevante krav, 
herunder medtagelse af "OHF" i alle andre dele af forslaget for alle aktivklasser, bør derfor 
slettes. I stedet bør de eksisterende definitioner af de offentlige markedskategorier (RM, MHF 
og SI) præciseres, ligesom der er brug for en tydelig definition af OTC-transaktioner ("over-
the-counter"), som ikke er underlagt reglerne på det offentlige marked. SI'er bør kunne 
begrænse deres handelsdeltagere til deres kunder, da operatøren løber en risiko ved at udføre 
handlerne i eget navn.

Ændringsforslag 226
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Der bør i forbindelse med alle 
markedspladser, dvs. regulerede markeder, 
MHF'er og OHF'er, fastlægges 
gennemsigtige regler for adgang til 

(12) Der bør i forbindelse med alle 
markedspladser, dvs. regulerede markeder, 
MHF'er og systematiske internalisatorer, 
fastlægges gennemsigtige regler for adgang 
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faciliteten. Regulerede markeder og 
MHF'er bør fortsat være underlagt stort set 
identiske krav med hensyn til, hvem de kan 
give adgang som medlemmer eller 
deltagere, men OHF'er bør kunne 
bestemme og begrænse adgangen på 
grundlag af bl.a. deres operatørers rolle og 
forpligtelser i forhold til deres kunder.

til faciliteten. Regulerede markeder og 
MHF'er bør fortsat være underlagt stort set 
identiske krav med hensyn til, hvem de kan 
give adgang som medlemmer eller 
deltagere, men systematiske 
internalisatorer bør kunne bestemme og 
begrænse adgangen på grundlag af bl.a. 
deres operatørers rolle og forpligtelser i 
forhold til deres kunder.
(Fjernelsen af OHF-kategorien i dette 
ændringsforslag vedrører hele 
retsaktsforslaget. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Or. en

Begrundelse

Den vigtigste faktor, når der skelnes mellem de foreslåede OHF'er og MHF'er, er et skøn, når 
der gennemføres kundeordrer, som truer med at føre til misbrug, som navnlig er til skade for 
uinformerede investorer. Derudover vil en ny kategori sandsynligvis fragmentere markedet 
yderligere. SI bør anses for et MiFID-handelssted og være underlagt gennemsigtige 
adgangsregler. Men SI'er kan i visse tilfælde begrænse adgangen til platformen, eftersom SI-
operatøren løber en risiko ved at udføre handlerne i eget navn.

Ændringsforslag 227
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Der bør i forbindelse med alle 
markedspladser, dvs. regulerede markeder, 
MHF'er og OHF'er, fastlægges 
gennemsigtige regler for adgang til 
faciliteten. Regulerede markeder og 
MHF'er bør fortsat være underlagt stort set 
identiske krav med hensyn til, hvem de kan 
give adgang som medlemmer eller 
deltagere, men OHF'er bør kunne 
bestemme og begrænse adgangen på 
grundlag af bl.a. deres operatørers rolle og 
forpligtelser i forhold til deres kunder.

(12) Der bør i forbindelse med alle 
markedspladser, dvs. regulerede markeder, 
MHF'er og systematiske internalisatorer, 
fastlægges gennemsigtige regler for adgang 
til faciliteten. Regulerede markeder og 
MHF'er bør fortsat være underlagt stort set 
identiske krav med hensyn til, hvem de kan 
give adgang som medlemmer eller 
deltagere, men systematiske 
internalisatorer bør kunne bestemme og 
begrænse adgangen på grundlag af bl.a. 
deres operatørers rolle og forpligtelser i 
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forhold til deres kunder.
(Fjernelsen af OHF-kategorien i dette 
ændringsforslag vedrører hele 
retsaktsforslaget. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Or. en

Begrundelse

OHF-kategorien slettes, eftersom alle handelsplatforme, der styres af markedsoperatører 
eller investeringsselskaber, bør være underlagt korrekte markedsregler (dvs. 
gennemsigtighed, udførelse af transaktioner på ikke-skønsmæssig vis, ikke-diskriminerende 
adgang og fuld markedsovervågning).

Ændringsforslag 228
Anne E. Jensen

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Der bør i forbindelse med alle 
markedspladser, dvs. regulerede markeder, 
MHF'er og OHF'er, fastlægges 
gennemsigtige regler for adgang til 
faciliteten. Regulerede markeder og 
MHF'er bør fortsat være underlagt stort set
identiske krav med hensyn til, hvem de kan 
give adgang som medlemmer eller 
deltagere, men OHF'er bør kunne 
bestemme og begrænse adgangen på 
grundlag af bl.a. deres operatørers rolle og 
forpligtelser i forhold til deres kunder.

(12) Der bør i forbindelse med alle 
markedspladser, dvs. regulerede markeder, 
MHF'er og OHF'er, fastlægges 
gennemsigtige regler for adgang til 
faciliteten. Regulerede markeder og 
MHF'er bør fortsat være underlagt 
identiske krav med hensyn til, hvem de kan 
give adgang som medlemmer eller 
deltagere, men OHF'er, der tilbyder 
organiseret udførelse og tilrettelæggelse 
af handel med andre finansielle 
instrumenter end aktier, bør kunne 
bestemme og begrænse adgangen på 
grundlag af bl.a. deres operatørers rolle og 
forpligtelser i forhold til deres kunder. For 
OHF'er, der tilbyder organiseret udførelse 
og tilrettelæggelse af handel med aktier, 
bør ethvert skøn med hensyn til at 
fastlægge eller begrænse adgangen være 
begrænset til at give OHF-operatøren ret 
til kun at give adgang til sine kunder, dog 
ikke kreditinstitutter og 
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investeringsselskaber. Endvidere bør 
OHF'er, der tilbyder udførelse og 
tilrettelæggelse af handel med aktier, hvis 
de opnår en betydelig markedsandel af 
handlen med de relevante aktier, fjerne 
alle adgangsbegrænsninger.

Or. en

Ændringsforslag 229
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Der bør i forbindelse med alle 
markedspladser, dvs. regulerede markeder,
MHF'er og OHF'er, fastlægges 
gennemsigtige regler for adgang til 
faciliteten. Regulerede markeder og 
MHF'er bør fortsat være underlagt stort set 
identiske krav med hensyn til, hvem de kan 
give adgang som medlemmer eller 
deltagere, men OHF'er bør kunne 
bestemme og begrænse adgangen på 
grundlag af bl.a. deres operatørers rolle og 
forpligtelser i forhold til deres kunder.

(12) Der bør i forbindelse med alle 
markedspladser, dvs. regulerede markeder, 
MHF'er og OHF'er, fastlægges 
gennemsigtige regler for adgang til 
faciliteten. Regulerede markeder og 
MHF'er bør fortsat være underlagt stort set 
identiske krav med hensyn til, hvem de kan 
give adgang som medlemmer eller 
deltagere, men OHF'er bør kunne 
bestemme og begrænse adgangen på 
grundlag af bl.a. deres operatørers rolle og 
forpligtelser i forhold til deres kunder. For 
at give kunderne større valgmulighed og 
fleksibilitet kan operatører af regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er give 
brugerne mulighed for at angive den type 
ordrestrøm, som deres ordrer interagerer
med, inden deres ordrer kommer ind i 
systemet (baseret på modpartens 
kreditværdighed eller andre faktorer).

Or. en

Begrundelse

Brugerne af markedspladser, RM'er, MHF'er og OHF'er bør gives den nødvendige 
fleksibilitet til at fastslå, hvilken type strøm deres ordrer skal interagere med. Dette vil give 
dem mulighed for at handle med pensionskasser, men ikke højfrekvenshandlende, eller vælge 



PE489.463v01-00 12/131 AM\901763DA.doc

DA

deres modparter på grundlag af deres egen kreditværdighed. Det betyder, at selskaberne får 
større kontrol i forhold til at styre risici og den type likviditet, de er eksponeret for. Dette valg 
bør ikke give kunderne mulighed for at udøve forskelsbehandling af deres modparter.

Ændringsforslag 230
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Inden for definitionen af MHF og 
OHF bør markedsdeltagerne kunne 
foretage et valg med hensyn til, hvilken 
kategori af markedsdeltagere deres ordrer 
interagerer med, så længe dette sker åbent 
og gennemsigtigt og ikke omfatter 
forskelsbehandling fra 
platformsoperatørens side. I takt med at 
der indføres yderligere identifikatorer og 
handelsfaner, bør markedspladserne 
kunne opstille forskellige kategorier af 
medlemskab og fremme disse som en 
yderligere frivillig service for brugerne, 
hvis det er relevant.

Or. en

Begrundelse

I dag findes der en række MHF'er, der tilbyder brugerne denne form for valgmulighed, enten 
som eget valg eller gennem særligt udformede teknologier. Eftersom denne lovgivning giver 
mulighed for at identificere visse kategorier af markedsdeltagere, bør det præciseres, at 
MHF'er og OHF'er bør kunne give kunderne mulighed for at vælge ordrer, som de ikke 
ønsker at interagere med, som f.eks. højfrekvenshandelsselskaber.

Ændringsforslag 231
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
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Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenbeholdningen, bør 
anses for at være en systematisk 
internalisator ("systematic internaliser"), 
medmindre transaktionerne udføres 
lejlighedsvist, ad hoc og uregelmæssigt 
uden for regulerede markeder, MHF'er 
og OHF'er. En systematisk internalisator 
bør defineres som et investeringsselskab, 
som på organiseret, hyppigt og systematisk 
grundlag handler for egen regning ved at 
udføre kundeordrer uden for et reguleret 
marked, en MHF eller en OHF. For at 
sikre, at denne definition anvendes 
objektivt og effektivt på 
investeringsselskaber, bør enhver bilateral 
handel med kunder være omfattet, og de i 
artikel 21 i Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1287/2006 om gennemførelse af 
direktiv 2004/39/EF fastlagte kvalitative 
kriterier for indkredsning af 
investeringsselskaber, der skal registreres 
som systematiske internalisatorer, bør 
suppleres af kvantitative kriterier. Mens en 
OHF er ethvert system eller enhver 
facilitet, som matcher forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser inden 
for systemet, bør en systematisk 
internalisator ikke have tilladelse til at 
sætte tredjeparters købs- og salgsinteresser 
i forbindelse med hinanden.

(13) En systematisk internalisator bør 
defineres som et investeringsselskab, som 
på organiseret, hyppigt og systematisk 
grundlag handler for egen regning ved at 
udføre kundeordrer uden for et reguleret 
marked, en MHF eller en OHF. For at 
sikre, at denne definition anvendes 
objektivt og effektivt på 
investeringsselskaber, bør enhver bilateral 
handel som følge af udførelsen af en ordre
med kunder være omfattet, og de i artikel 
21 i Kommissionens forordning (EF) nr. 
1287/2006 om gennemførelse af direktiv 
2004/39/EF fastlagte kvalitative kriterier 
for indkredsning af investeringsselskaber, 
der skal registreres som systematiske 
internalisatorer, bør suppleres af 
kvantitative kriterier. Mens en OHF er 
ethvert system eller enhver facilitet, som 
matcher forskellige tredjeparters købs- og 
salgsinteresser inden for systemet, bør en 
systematisk internalisator ikke have 
tilladelse til at sætte tredjeparters købs- og 
salgsinteresser i forbindelse med hinanden.

Or. en

Ændringsforslag 232
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
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Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenbeholdningen, bør 
anses for at være en systematisk 
internalisator ("systematic internaliser"), 
medmindre transaktionerne udføres 
lejlighedsvist, ad hoc og uregelmæssigt 
uden for regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er. En systematisk internalisator bør 
defineres som et investeringsselskab, som 
på organiseret, hyppigt og systematisk 
grundlag stille for egen regning ved at 
udføre kundeordrer uden for et reguleret 
marked, en MHF eller en OHF. For at 
sikre, at denne definition anvendes 
objektivt og effektivt på 
investeringsselskaber, bør enhver bilateral 
handel med kunder være omfattet, og de i 
artikel 21 i Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1287/2006 om gennemførelse af 
direktiv 2004/39/EF fastlagte kvalitative 
kriterier for indkredsning af 
investeringsselskaber, der skal registreres 
som systematiske internalisatorer, bør 
suppleres af kvantitative kriterier. Mens en 
OHF er ethvert system eller enhver 
facilitet, som matcher forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser 
inden for systemet, bør en systematisk 
internalisator ikke have tilladelse til at 
sætte tredjeparters købs- og salgsinteresser 
i forbindelse med hinanden.

(13) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenbeholdningen, bør 
anses for at være en systematisk 
internalisator ("systematic internaliser"), 
medmindre transaktionerne udføres på 
OTC-basis (over-the-counter). OTC-
handel henviser til bilateral handel, der 
foregår lejlighedsvist, ad hoc og 
uregelmæssigt uden for regulerede 
markeder og MHF'er med godkendte 
modparter og i størrelser, der ligger over 
markedsstørrelse. En systematisk 
internalisator bør defineres som et 
investeringsselskab, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag handler 
for egen regning, når denne udfører
kundeordrer uden for et reguleret marked
eller en MHF. For at sikre, at denne 
definition anvendes objektivt og effektivt 
på investeringsselskaber, bør enhver 
bilateral handel med kunder være omfattet, 
og de i artikel 21 i Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1287/2006 om 
gennemførelse af direktiv 2004/39/EF 
fastlagte kvalitative kriterier for 
indkredsning af investeringsselskaber, der 
skal registreres som systematiske 
internalisatorer, bør suppleres af 
kvantitative kriterier. En systematisk 
internalisator bør ikke have tilladelse til at 
sætte tredjeparters købs- og salgsinteresser 
i forbindelse med hinanden.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at alle handelsplatforme, som styres af markedsoperatører eller 
investeringsselskaber, er underlagt korrekte markedsregler. For at lukke eventuelle 
eksisterende smuthuller i lovgivningen er der behov for en tydelig definition af OHT. Andre 
vigtige kendetegn ved OHT – godkendte modparter og standardmarkedsstørrelse – er 
ligeledes medtaget for fuldstændighedens skyld. Henvisningen til engrosmodparter (ikke 
defineret i MiFID og ikke præcis) ændres til en henvisning til godkendte modparter (defineret 
i MiFID og præcis).
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Ændringsforslag 233
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenbeholdningen, bør 
anses for at være en systematisk 
internalisator ("systematic internaliser"), 
medmindre transaktionerne udføres 
lejlighedsvist, ad hoc og uregelmæssigt 
uden for regulerede markeder, MHF'er 
og OHF'er. En systematisk internalisator 
bør defineres som et investeringsselskab, 
som på organiseret, hyppigt og systematisk 
grundlag handler for egen regning ved at 
udføre kundeordrer uden for et reguleret 
marked, en MHF eller en OHF. For at 
sikre, at denne definition anvendes 
objektivt og effektivt på 
investeringsselskaber, bør enhver bilateral 
handel med kunder være omfattet, og de i 
artikel 21 i Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1287/2006 om gennemførelse af 
direktiv 2004/39/EF fastlagte kvalitative 
kriterier for indkredsning af 
investeringsselskaber, der skal registreres 
som systematiske internalisatorer, bør 
suppleres af kvantitative kriterier. Mens en 
OHF er ethvert system eller enhver 
facilitet, som matcher forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser 
inden for systemet, bør en systematisk 
internalisator ikke have tilladelse til at 
sætte tredjeparters købs- og salgsinteresser 
i forbindelse med hinanden.

(13) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenbeholdningen, bør 
anses for at være en systematisk 
internalisator ("systematic internaliser"), 
medmindre transaktionerne udføres på 
OTC-basis. En systematisk internalisator 
bør defineres som et investeringsselskab, 
som på organiseret, hyppigt og systematisk 
grundlag handler for egen regning ved at 
udføre kundeordrer uden for et reguleret 
marked eller en MHF. For at sikre, at 
denne definition anvendes objektivt og 
effektivt på investeringsselskaber, bør 
enhver bilateral handel med kunder være 
omfattet, og de i artikel 21 i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1287/2006 om gennemførelse af direktiv 
2004/39/EF fastlagte kvalitative kriterier 
for indkredsning af investeringsselskaber, 
der skal registreres som systematiske 
internalisatorer, bør suppleres af 
kvantitative kriterier. En systematisk 
internalisator bør ikke have tilladelse til at 
sætte tredjeparters købs- og salgsinteresser 
i forbindelse med hinanden.

Or. en

Ændringsforslag 234
Sylvie Goulard
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Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenbeholdningen, bør 
anses for at være en systematisk 
internalisator ("systematic internaliser"), 
medmindre transaktionerne udføres 
lejlighedsvist, ad hoc og uregelmæssigt 
uden for regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er. En systematisk internalisator bør 
defineres som et investeringsselskab, som 
på organiseret, hyppigt og systematisk 
grundlag handler for egen regning ved at 
udføre kundeordrer uden for et reguleret 
marked, en MHF eller en OHF. For at 
sikre, at denne definition anvendes 
objektivt og effektivt på 
investeringsselskaber, bør enhver bilateral 
handel med kunder være omfattet, og de i 
artikel 21 i Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1287/2006 om gennemførelse af 
direktiv 2004/39/EF fastlagte kvalitative 
kriterier for indkredsning af 
investeringsselskaber, der skal registreres 
som systematiske internalisatorer, bør 
suppleres af kvantitative kriterier. Mens en 
OHF er ethvert system eller enhver 
facilitet, som matcher forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser 
inden for systemet, bør en systematisk 
internalisator ikke have tilladelse til at 
sætte tredjeparters købs- og salgsinteresser 
i forbindelse med hinanden.

(13) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenbeholdningen, bør 
anses for at være en systematisk 
internalisator ("systematic internaliser"), 
medmindre transaktionerne udføres på 
OTC-basis, hvor handel henviser til 
bilateral handel, der udføres
lejlighedsvist, ad hoc, uregelmæssigt og i 
størrelser, der er større end 
standardmarkedsstørrelse og med 
godkendte modparter uden for regulerede 
markeder og MHF'er. En systematisk 
internalisator bør defineres som et 
investeringsselskab, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag handler 
for egen regning ved at udføre kundeordrer 
uden for et reguleret marked eller en MHF. 
For at sikre, at denne definition anvendes 
objektivt og effektivt på 
investeringsselskaber, bør enhver bilateral 
handel med kunder være omfattet, og de i 
artikel 21 i Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1287/2006 om gennemførelse af 
direktiv 2004/39/EF fastlagte kvalitative 
kriterier for indkredsning af 
investeringsselskaber, der skal registreres 
som systematiske internalisatorer, bør 
suppleres af kvantitative kriterier. En
systematisk internalisator bør ikke have 
tilladelse til at sætte tredjeparters købs- og 
salgsinteresser i forbindelse med hinanden.

Or. en

Begrundelse

OHF-kategorien slettes, eftersom alle handelsplatforme, der styres af markedsoperatører 
eller investeringsselskaber, i forbindelse med multilateral handel bør være underlagt korrekte
markedsregler (dvs. gennemsigtighed, udførelse af transaktioner på ikke-skønsmæssig vis, 
ikke-diskriminerende adgang og fuld markedsovervågning).
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Ændringsforslag 235
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenbeholdningen, bør 
anses for at være en systematisk 
internalisator ("systematic internaliser"), 
medmindre transaktionerne udføres 
lejlighedsvist, ad hoc og uregelmæssigt 
uden for regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er. En systematisk internalisator bør 
defineres som et investeringsselskab, som 
på organiseret, hyppigt og systematisk 
grundlag handler for egen regning ved at 
udføre kundeordrer uden for et reguleret 
marked, en MHF eller en OHF. For at 
sikre, at denne definition anvendes 
objektivt og effektivt på 
investeringsselskaber, bør enhver bilateral 
handel med kunder være omfattet, og de i 
artikel 21 i Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1287/2006 om gennemførelse af 
direktiv 2004/39/EF fastlagte kvalitative 
kriterier for indkredsning af 
investeringsselskaber, der skal registreres 
som systematiske internalisatorer, bør 
suppleres af kvantitative kriterier. Mens en 
OHF er ethvert system eller enhver 
facilitet, som matcher forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser inden 
for systemet, bør en systematisk 
internalisator ikke have tilladelse til at 
sætte tredjeparters købs- og salgsinteresser 
i forbindelse med hinanden.

(13) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenbeholdningen, bør 
anses for at være en systematisk 
internalisator ("systematic internaliser"), 
medmindre transaktionerne udføres 
lejlighedsvist, ad hoc og uregelmæssigt 
uden for regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er. En systematisk internalisator bør 
defineres som et investeringsselskab, som 
på organiseret, hyppigt og systematisk 
grundlag handler for egen regning ved at 
udføre kundeordrer uden for et reguleret 
marked, en MHF eller en OHF. For at 
sikre, at denne definition anvendes 
objektivt og effektivt på 
investeringsselskaber, bør enhver bilateral 
handel med kunder være omfattet, og de i 
artikel 21 i Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1287/2006 om gennemførelse af 
direktiv 2004/39/EF fastlagte kvalitative 
kriterier for indkredsning af 
investeringsselskaber, der skal registreres 
som systematiske internalisatorer, bør 
suppleres af kvantitative kriterier. Mens 
markedspladser er faciliteter, som matcher 
forskellige tredjeparters købs- og 
salgsinteresser inden for systemet, bør en 
systematisk internalisator ikke have 
tilladelse til at sætte tredjeparters købs- og 
salgsinteresser i forbindelse med hinanden
på grundlæggende samme måde som en 
markedsplads.

Or. en

Begrundelse

MiFID/R bør fremtidssikres for at sikre, at enhver fremtidig organiseret multilateral handel, 
som er eller fungerer på samme måde som en markedsplads, også reguleres som en sådan.
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Ændringsforslag 236
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenbeholdningen, bør 
anses for at være en systematisk 
internalisator ("systematic internaliser"), 
medmindre transaktionerne udføres 
lejlighedsvist, ad hoc og uregelmæssigt 
uden for regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er. En systematisk internalisator bør 
defineres som et investeringsselskab, som 
på organiseret, hyppigt og systematisk 
grundlag handler for egen regning ved at 
udføre kundeordrer uden for et reguleret 
marked, en MHF eller en OHF. For at 
sikre, at denne definition anvendes 
objektivt og effektivt på 
investeringsselskaber, bør enhver bilateral 
handel med kunder være omfattet, og de i 
artikel 21 i Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1287/2006 om gennemførelse af 
direktiv 2004/39/EF fastlagte kvalitative 
kriterier for indkredsning af 
investeringsselskaber, der skal registreres 
som systematiske internalisatorer, bør 
suppleres af kvantitative kriterier. Mens en 
OHF er ethvert system eller enhver 
facilitet, som matcher forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser inden 
for systemet, bør en systematisk 
internalisator ikke have tilladelse til at 
sætte tredjeparters købs- og salgsinteresser 
i forbindelse med hinanden.

(13) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenbeholdningen, bør 
anses for at være en systematisk 
internalisator ("systematic internaliser")
eller under visse omstændigheder en 
OHF, medmindre transaktionerne udføres 
lejlighedsvist, ad hoc og uregelmæssigt 
uden for regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er. En systematisk internalisator bør 
defineres som et investeringsselskab, som 
på organiseret, hyppigt og systematisk 
grundlag handler for egen regning ved at 
udføre kundeordrer uden for et reguleret 
marked, en MHF eller en OHF. For at 
sikre, at denne definition anvendes 
objektivt og effektivt på 
investeringsselskaber, bør enhver bilateral 
handel med kunder være omfattet, og de i 
artikel 21 i Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1287/2006 om gennemførelse af 
direktiv 2004/39/EF fastlagte kvalitative 
kriterier for indkredsning af 
investeringsselskaber, der skal registreres 
som systematiske internalisatorer, bør 
suppleres af kvantitative kriterier. Mens en 
OHF er ethvert system eller enhver 
facilitet, som matcher forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser inden 
for systemet, bør en systematisk 
internalisator ikke have tilladelse til at 
sætte tredjeparters købs- og salgsinteresser 
i forbindelse med hinanden.

Or. en
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Ændringsforslag 237
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenbeholdningen, bør 
anses for at være en systematisk 
internalisator ("systematic internaliser"), 
medmindre transaktionerne udføres 
lejlighedsvist, ad hoc og uregelmæssigt 
uden for regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er. En systematisk internalisator bør 
defineres som et investeringsselskab, som 
på organiseret, hyppigt og systematisk 
grundlag handler for egen regning ved at 
udføre kundeordrer uden for et reguleret 
marked, en MHF eller en OHF. For at 
sikre, at denne definition anvendes 
objektivt og effektivt på 
investeringsselskaber, bør enhver bilateral 
handel med kunder være omfattet, og de i 
artikel 21 i Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1287/2006 om gennemførelse af 
direktiv 2004/39/EF fastlagte kvalitative 
kriterier for indkredsning af 
investeringsselskaber, der skal registreres 
som systematiske internalisatorer, bør 
suppleres af kvantitative kriterier. Mens en 
OHF er ethvert system eller enhver 
facilitet, som matcher forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser inden 
for systemet, bør en systematisk 
internalisator ikke have tilladelse til at 
sætte tredjeparters købs- og salgsinteresser 
i forbindelse med hinanden.

(13) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenbeholdningen, bør 
anses for at være en systematisk 
internalisator ("systematic internaliser"), 
medmindre transaktionerne udføres 
lejlighedsvist, ad hoc og uregelmæssigt 
eller med kundens samtykke uden for 
regulerede markeder, MHF'er og OHF'er. 
En systematisk internalisator bør defineres 
som et investeringsselskab, som på 
organiseret, hyppigt og systematisk 
grundlag handler for egen regning ved at 
udføre kundeordrer uden for et reguleret 
marked, en MHF eller en OHF. For at 
sikre, at denne definition anvendes 
objektivt og effektivt på 
investeringsselskaber, bør enhver bilateral 
handel med kunder være omfattet, og de i 
artikel 21 i Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1287/2006 om gennemførelse af 
direktiv 2004/39/EF fastlagte kvalitative 
kriterier for indkredsning af 
investeringsselskaber, der skal registreres 
som systematiske internalisatorer, bør 
suppleres af kvantitative kriterier. Mens en 
OHF er ethvert system eller enhver 
facilitet, som matcher forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser inden 
for systemet, bør en systematisk 
internalisator ikke have tilladelse til at 
sætte tredjeparters købs- og salgsinteresser 
i forbindelse med hinanden.

Or. en

Ændringsforslag 238
Sharon Bowles
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Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Selv om der bør være truffet 
foranstaltninger, der forebygger udførelse 
af kundeordrer i en OHF over
investeringsselskabets eller 
markedsoperatørens egenbeholdning, 
findes der prisstillingsaktiviteter, som er i 
kundernes interesse, som f.eks. at sætte 
investeringsselskaberne i stand til at 
udføre ordrer indledt af kunderne, at 
svare på handelsanmodninger fra kunder, 
at opnå den bedste udførelse eller at 
foretage afdækning for at nedbringe 
risikoen i forbindelse med kundehandler.
Anvendelse af egenbeholdningen i en 
OHF er underlagt strenge 
ordrehåndteringsregler for at forebygge
interessekonflikter, og 
investeringsselskabet bør informere sine 
kunder om, hvordan egenbeholdningen 
kan anvendes i OHF'en.

Or. en

Ændringsforslag 239
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Personer, der administrerer deres egne 
aktiver, og virksomheder, der ikke yder 
anden investeringsservice og/eller udøver 
andre investeringsaktiviteter end handel for 
egen regning, bør ikke være omfattet af 
dette direktiv, medmindre de er prisstillere 
eller medlemmer eller deltagere på et 
reguleret marked eller i en MHF, eller de 
udfører kundeordrer ved at handle for egen 
regning. Som en undtagelse bør personer, 

(14) Personer, der administrerer deres egne 
aktiver, og virksomheder, der ikke yder 
anden investeringsservice og/eller udøver 
andre investeringsaktiviteter end handel for 
egen regning, bør ikke være omfattet af 
dette direktiv, medmindre de er prisstillere 
eller medlemmer eller deltagere på et 
reguleret marked eller i en MHF, eller de 
udfører kundeordrer ved at handle for egen 
regning. Som en undtagelse bør personer, 
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der handler for egen regning med 
finansielle instrumenter som medlemmer 
eller deltagere på et reguleret marked eller i 
en MHF, herunder som prisstillere i 
relation til råvarederivater, emissionskvoter 
eller derivater heraf, som en accessorisk 
aktivitet i forhold til deres hovederhverv, 
der på koncernniveau hverken er 
investeringsservice som omhandlet i dette 
direktiv eller bankydelser som omhandlet i 
direktiv 2006/48/EF, ikke være omfattet af 
dette direktiv. De tekniske kriterier for, 
hvornår en aktivitet er accessorisk i forhold 
til hovederhvervet, bør præciseres i 
delegerede retsakter. Handel for egen 
regning ved udførelse af kundeordrer bør 
omfatte selskaber, der udfører ordrer fra 
forskellige kunder ved at matche dem på 
grundlag af ejermatchning (back-to-back-
handel), hvorved de bør anses for at 
optræde som ejere og bør være underlagt 
dette direktivs bestemmelser om både 
udførelse af ordrer for kunders regning 
og handel for egen regning. Udførelse af 
ordrer vedrørende finansielle instrumenter 
som en accessorisk aktivitet mellem to 
personer, hvis hovederhverv på 
koncernniveau hverken er 
investeringsservice som omhandlet i dette 
direktiv eller bankydelser som omhandlet i 
direktiv 2006/48/EF, bør ikke anses for at 
være handel for egen regning ved udførelse 
af kundeordrer.

der handler for egen regning med 
finansielle instrumenter som medlemmer 
eller deltagere på et reguleret marked eller i 
en MHF, herunder som prisstillere i 
relation til råvarederivater, emissionskvoter 
eller derivater heraf, som en accessorisk 
aktivitet i forhold til deres hovederhverv, 
der på koncernniveau hverken er 
investeringsservice som omhandlet i dette 
direktiv eller bankydelser som omhandlet i 
direktiv 2006/48/EF, ikke være omfattet af 
dette direktiv. De tekniske kriterier for, 
hvornår en aktivitet er accessorisk i forhold 
til hovederhvervet, bør præciseres i 
delegerede retsakter. Udførelse af ordrer 
vedrørende finansielle instrumenter som en 
accessorisk aktivitet mellem to personer, 
hvis hovederhverv på koncernniveau 
hverken er investeringsservice som 
omhandlet i dette direktiv eller bankydelser 
som omhandlet i direktiv 2006/48/EF, bør 
ikke anses for at være handel for egen 
regning ved udførelse af kundeordrer.

Or. en

Begrundelse

Back-to-back-transaktioner er en væsentlig del af porteføljeplejen for kunderne. De indgås 
for egen regning, men med samme kendetegn og ofte på samme beløb som transaktioner, der 
indgås med kunderne. Disse transaktioner er uundværlige, eftersom det skal sikres, at 
selskaberne fortsat har mulighed for at støtte kunderne inden for deres hovederhverv i at 
reducere den kommercielle risiko.

Ændringsforslag 240
Olle Schmidt
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for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Personer, der administrerer deres egne 
aktiver, og virksomheder, der ikke yder 
anden investeringsservice og/eller udøver 
andre investeringsaktiviteter end handel for 
egen regning, bør ikke være omfattet af 
dette direktiv, medmindre de er prisstillere 
eller medlemmer eller deltagere på et 
reguleret marked eller i en MHF, eller de 
udfører kundeordrer ved at handle for egen 
regning. Som en undtagelse bør personer, 
der handler for egen regning med 
finansielle instrumenter som medlemmer 
eller deltagere på et reguleret marked eller i 
en MHF, herunder som prisstillere i 
relation til råvarederivater, emissionskvoter 
eller derivater heraf, som en accessorisk 
aktivitet i forhold til deres hovederhverv, 
der på koncernniveau hverken er 
investeringsservice som omhandlet i dette 
direktiv eller bankydelser som omhandlet i 
direktiv 2006/48/EF, ikke være omfattet af 
dette direktiv. De tekniske kriterier for, 
hvornår en aktivitet er accessorisk i forhold 
til hovederhvervet, bør præciseres i 
delegerede retsakter. Handel for egen 
regning ved udførelse af kundeordrer bør 
omfatte selskaber, der udfører ordrer fra 
forskellige kunder ved at matche dem på 
grundlag af ejermatchning (back-to-back-
handel), hvorved de bør anses for at 
optræde som ejere og bør være underlagt 
dette direktivs bestemmelser om både 
udførelse af ordrer for kunders regning og 
handel for egen regning. Udførelse af 
ordrer vedrørende finansielle instrumenter 
som en accessorisk aktivitet mellem to 
personer, hvis hovederhverv på 
koncernniveau hverken er 
investeringsservice som omhandlet i dette 
direktiv eller bankydelser som omhandlet i 
direktiv 2006/48/EF, bør ikke anses for at 

(14) Personer, der administrerer deres egne 
aktiver, og virksomheder, der ikke yder 
anden investeringsservice og/eller udøver 
andre investeringsaktiviteter end handel for 
egen regning, bør ikke være omfattet af 
dette direktiv, medmindre de er prisstillere 
eller medlemmer eller deltagere på et 
reguleret marked eller i en MHF, eller de 
udfører kundeordrer ved at handle for egen 
regning. Som en undtagelse bør personer, 
der handler for egen regning med 
finansielle instrumenter som medlemmer 
eller deltagere på et reguleret marked eller i 
en MHF, herunder som prisstillere i 
relation til råvarederivater, emissionskvoter 
eller derivater heraf, som en accessorisk 
aktivitet i forhold til deres hovederhverv, 
der på koncernniveau hverken er 
investeringsservice som omhandlet i dette 
direktiv eller bankydelser som omhandlet i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til 
at optage og udøve virksomhed som 
kreditinstitut, ikke være omfattet af dette 
direktiv. De tekniske kriterier for, hvornår 
en aktivitet er accessorisk i forhold til 
hovederhvervet, bør præciseres i 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
under hensyntagen til kriterierne i dette 
direktiv. Disse kriterier bør være 
accessoriske, når man ser på størrelsen af 
og den relevante risiko ved aktiviteten 
sammenlignet med størrelsen af og 
risikoen ved hovederhvervet. Disse 
kriterier bør ligeledes sikre, at 
supplerende aktiviteter i medfør af artikel 
2, stk. 1, litra i), kun omfatter finansielle 
instrumenter, der anvendes i forbindelse 
med hovederhvervet, og ikke til formål, 
som ikke har nogen forbindelse til 
hovederhvervet. I definitionen af, om 
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være handel for egen regning ved udførelse 
af kundeordrer.

disse aktiviteter er accessoriske, skal det 
erindres, at selskaber, der handler med 
OTC-derivater, er underlagt 
reguleringsmæssigt tilsyn i henhold til 
forordning [] (EMIR) med det formål at 
gøre handel med OTC-derivater mere 
gennemsigtig og sikker. Selskaber, der 
udfører ordrer fra forskellige kunder ved at 
matche dem på grundlag af ejermatchning 
(back-to-back-handel), bør anses for at 
optræde som ejere og bør være underlagt 
dette direktivs bestemmelser om både 
udførelse af ordrer for kunders regning og 
handel for egen regning. Udførelse af 
ordrer vedrørende finansielle instrumenter 
som en accessorisk aktivitet mellem to 
personer, hvis hovederhverv på 
koncernniveau hverken er 
investeringsservice som omhandlet i dette 
direktiv eller bankydelser som omhandlet i 
direktiv 2006/48/EF, bør ikke anses for at 
være handel for egen regning ved udførelse 
af kundeordrer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer en passende og forholdsmæssig behandling af accessoriske 
aktiviteter i MiFID med fokus på størrelsen og aktivitetens relaterede risiko sammenlignet 
med størrelsen af og risikoen i hovederhvervet.

Ændringsforslag 241
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Personer, der administrerer deres egne 
aktiver, og virksomheder, der ikke yder 
anden investeringsservice og/eller udøver 
andre investeringsaktiviteter end handel for 
egen regning, bør ikke være omfattet af 

(14) Personer, der administrerer deres egne 
aktiver, og virksomheder, der ikke yder 
anden investeringsservice og/eller udøver 
andre investeringsaktiviteter end handel for 
egen regning, bør ikke være omfattet af 
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dette direktiv, medmindre de er prisstillere 
eller medlemmer eller deltagere på et 
reguleret marked eller i en MHF, eller de 
udfører kundeordrer ved at handle for egen 
regning. Som en undtagelse bør personer, 
der handler for egen regning med 
finansielle instrumenter som medlemmer 
eller deltagere på et reguleret marked eller i 
en MHF, herunder som prisstillere i 
relation til råvarederivater, emissionskvoter 
eller derivater heraf, som en accessorisk 
aktivitet i forhold til deres hovederhverv, 
der på koncernniveau hverken er 
investeringsservice som omhandlet i dette 
direktiv eller bankydelser som omhandlet i 
direktiv 2006/48/EF, ikke være omfattet af 
dette direktiv. De tekniske kriterier for, 
hvornår en aktivitet er accessorisk i forhold 
til hovederhvervet, bør præciseres i 
delegerede retsakter. Handel for egen 
regning ved udførelse af kundeordrer bør 
omfatte selskaber, der udfører ordrer fra 
forskellige kunder ved at matche dem på 
grundlag af ejermatchning (back-to-back-
handel), hvorved de bør anses for at 
optræde som ejere og bør være underlagt 
dette direktivs bestemmelser om både 
udførelse af ordrer for kunders regning og 
handel for egen regning. Udførelse af 
ordrer vedrørende finansielle instrumenter 
som en accessorisk aktivitet mellem to 
personer, hvis hovederhverv på 
koncernniveau hverken er 
investeringsservice som omhandlet i dette 
direktiv eller bankydelser som omhandlet i 
direktiv 2006/48/EF, bør ikke anses for at 
være handel for egen regning ved udførelse 
af kundeordrer.

dette direktiv, medmindre de er prisstillere 
eller medlemmer eller deltagere på et 
reguleret marked eller i en MHF, eller de 
beskæftiger sig med algoritmisk handel, 
eller de udfører kundeordrer ved at handle 
for egen regning. Som en undtagelse bør 
personer, der handler for egen regning med 
finansielle instrumenter som medlemmer 
eller deltagere på et reguleret marked eller i 
en MHF, herunder som prisstillere i 
relation til råvarederivater, emissionskvoter 
eller derivater heraf, som en accessorisk 
aktivitet i forhold til deres hovederhverv, 
der på koncernniveau hverken er 
investeringsservice som omhandlet i dette 
direktiv eller bankydelser som omhandlet i 
direktiv 2006/48/EF, ikke være omfattet af 
dette direktiv. De tekniske kriterier for, 
hvornår en aktivitet er accessorisk i forhold 
til hovederhvervet, bør præciseres i 
delegerede retsakter. Handel for egen 
regning ved udførelse af kundeordrer bør 
omfatte selskaber, der udfører ordrer fra 
forskellige kunder ved at matche dem på 
grundlag af ejermatchning (back-to-back-
handel), hvorved de bør anses for at 
optræde som ejere og bør være underlagt 
dette direktivs bestemmelser om både 
udførelse af ordrer for kunders regning og 
handel for egen regning. Udførelse af 
ordrer vedrørende finansielle instrumenter 
som en accessorisk aktivitet mellem to 
personer, hvis hovederhverv på 
koncernniveau hverken er 
investeringsservice som omhandlet i dette 
direktiv eller bankydelser som omhandlet i 
direktiv 2006/48/EF, bør ikke anses for at 
være handel for egen regning ved udførelse 
af kundeordrer.

Or. en

Begrundelse

Højfrekvenshandlere skal ikke undtages fra MiFID-kravene.
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Ændringsforslag 242
Syed Kamall, Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Forsikringsselskaber, hvis virksomhed 
er underlagt et passende tilsyn fra de 
kompetente tilsynsførende myndigheder, 
og som er omfattet af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. 
november 2009 om adgang til og udøvelse 
af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II), bør 
være undtaget fra direktivet.

(16) Forsikringsselskaber, hvis virksomhed 
er underlagt et passende tilsyn fra de 
kompetente tilsynsførende myndigheder, 
og som er omfattet af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. 
november 2009 om adgang til og udøvelse 
af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II), bør 
være undtaget fra direktivet, medmindre 
andet er beskrevet i artikel 1, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Denne undtagelse er nødvendig for at sikre, at artikel 1, stk. 4, har en effekt i forhold til at 
anvende de relevante afsnit om forretningsskik i MiFID på forsikringsbaserede investeringer.

Ændringsforslag 243
Syed Kamall, Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Investeringer sælges ofte til kunder 
i form af forsikringsaftaler som et 
alternativ til eller erstatning for 
finansielle instrumenter, der reguleres 
efter dette direktiv. For at give 
detailkunder konsekvent beskyttelse er det 
vigtigt, at investeringer i henhold til 
forsikringskontrakter er underlagt samme 
standarder for forretningsskik – navnlig 
vedrørende forvaltning af 
interessekonflikter, restriktioner om 
tilskyndelser og regler om sikring af 
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passende rådgivning eller 
hensigtsmæssigt salg uden rådgivning.
Kravene om investorbeskyttelse og 
interessekonflikter i dette direktiv bør 
derfor ligeledes gælde de investeringer, 
der er samlet i forsikringsaftaler.
Eftersom investeringer, der omfatter 
forsikring, kan have særlige træk, der 
adskiller sig fra andre finansielle 
instrumenter (f.eks. fordi sådanne 
investeringsprodukter kan indeholde et 
element af livsforsikring og dermed skal 
personliggøres over for kunden), skal 
ESMA og EIOPA ifølge direktivet arbejde 
sammen om at sikre så stor konsekvens 
som muligt i standarderne for 
forretningsskik for 
detailinvesteringsprodukter samlet i 
forsikringer, som er underlagt dette 
direktiv, samt eventuelle efterfølgende 
bestemmelser på niveau 2, alt efter hvad 
der er relevant. 

Or. en

Begrundelse

I lyset af lighederne mellem forsikringsbaserede investeringer og finansielle instrumenter 
under MiFID er det vigtigt, at de bør være underlagt samme krav om forretningsskik.

Ændringsforslag 244
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Centralbanker og andre lignende 
organer, som udfører tilsvarende opgaver, 
samt offentlige organer, der har ansvaret 
for forvaltningen af den offentlige gæld, 
eller som deltager heri – dette begreb 
omfatter gældens placering – bør 
udelukkes fra direktivets 
anvendelsesområde. Denne udelukkelse 

udgår
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gælder dog ikke for virksomheder med 
offentlig kapital, hvis formål er 
kommercielt eller forbundet med 
erhvervelse af kapitalinteresser.

Or. en

Ændringsforslag 245
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Centralbanker og andre lignende 
organer, som udfører tilsvarende opgaver, 
samt offentlige organer, der har ansvaret 
for forvaltningen af den offentlige gæld, 
eller som deltager heri – dette begreb 
omfatter gældens placering – bør 
udelukkes fra direktivets 
anvendelsesområde. Denne udelukkelse 
gælder dog ikke for virksomheder med 
offentlig kapital, hvis formål er 
kommercielt eller forbundet med 
erhvervelse af kapitalinteresser.

(20) Centralbanker og andre lignende 
organer, som udfører tilsvarende opgaver, 
samt offentlige organer, der har ansvaret 
for forvaltningen af den offentlige gæld, 
eller som deltager heri – dette begreb 
omfatter gældens placering – bør 
udelukkes fra direktivets 
anvendelsesområde. Denne udelukkelse 
gælder dog ikke for virksomheder med 
offentlig kapital, hvis formål er 
kommercielt eller forbundet med 
erhvervelse af kapitalinteresser. Ingen 
offentlige enheder bør imidlertid undtages 
fra transaktionsindberetning til de 
kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Hvis det anses for at være umuligt at inddrage centralbanker mv. i anvendelsesområdet for 
denne lovgivning, bør der i det mindste stilles krav om, at de skal indberette deres 
transaktioner til tilsynsmyndighederne for de finansielle markeder.

Ændringsforslag 246
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
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Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at tydeliggøre ordningen med 
undtagelser for Det Europæiske System af 
Centralbanker, andre nationale organer, 
der udfører tilsvarende opgaver, og 
organer, der deltager i forvaltningen af 
den offentlige gæld, bør disse undtagelser 
begrænses til organer og institutioner, der 
udfører deres opgaver i overensstemmelse 
med lovgivningen i en enkelt medlemsstat 
eller Unionens lovgivning, samt til 
internationale organer, som en eller flere 
medlemsstater er medlemmer af.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 247
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at tydeliggøre ordningen med 
undtagelser for Det Europæiske System af 
Centralbanker, andre nationale organer, der 
udfører tilsvarende opgaver, og organer, 
der deltager i forvaltningen af den 
offentlige gæld, bør disse undtagelser 
begrænses til organer og institutioner, der 
udfører deres opgaver i overensstemmelse 
med lovgivningen i en enkelt medlemsstat 
eller Unionens lovgivning, samt til 
internationale organer, som en eller flere 
medlemsstater er medlemmer af.

(21) For at tydeliggøre ordningen med 
undtagelser for Det Europæiske System af 
Centralbanker, andre nationale organer, der 
udfører tilsvarende opgaver, og organer, 
der deltager i forvaltningen af den 
offentlige gæld, bør disse undtagelser 
begrænses til organer og institutioner, der 
udfører deres opgaver i overensstemmelse 
med lovgivningen i en enkelt medlemsstat 
eller Unionens lovgivning, samt til 
internationale organer, som en eller flere 
medlemsstater er medlemmer af. Ingen 
offentlige enheder bør imidlertid undtages 
fra transaktionsindberetning til de 
kompetente myndigheder.

Or. en
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Begrundelse

Hvis det anses for at være umuligt at inddrage centralbanker mv. i anvendelsesområdet for 
denne lovgivning, bør der i det mindste stilles krav om, at de skal indberette deres 
transaktioner til tilsynsmyndighederne for de finansielle markeder.

Ændringsforslag 248
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) For at sikre et velfungerende indre 
marked for elektricitet og naturgas og 
med henblik på gennemførelse af 
transmissionssystemoperatørernes 
opgaver i henhold til direktiv 2009/72/EF, 
direktiv 2009/73/EF, forordning (EF) nr. 
714/2009, forordning (EF) nr. 715/2009 
eller netregler eller retningslinjer vedtaget 
i medfør af disse forordninger, er det 
nødvendigt, at 
transmissionssystemoperatører og deres 
tjenesteudbydere undtages i forbindelse 
med udstedelse af 
transmissionsrettigheder i form af enten 
fysiske transmissionsrettigheder eller 
finansielle transmissionsrettigheder, og 
når der stilles en platform til rådighed til 
sekundær handel. For at sikre effektiv 
handel med transmissionsrettigheder er 
det endvidere nødvendigt at undtage 
personer, der køber eller sælger sådanne 
transmissionsrettigheder.

Or. en

Begrundelse

Handel med transmissionsrettigheder (fysiske eller finansielle transmissionsrettigheder) 
bidrager i høj grad til, at det indre marked for energi fungerer korrekt, på grund af deres 
risikoafdækningsfunktioner. En eventuel omklassificering af disse som finansielle 
instrumenter kan meget vel føre til, at aktører på markedet afholder sig fra at handle med 
transmissionsrettigheder, eftersom de kan mene, at MiFID-kravene er for byrdefulde. Det er 
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derfor nødvendigt med en udtrykkelig bestemmelse, der undtager disse instrumenter.

Ændringsforslag 249
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2007/44/EF af 5. september 2007 
om ændring af Rådets direktiv 92/49/EØF 
og direktiv 2002/83/EF, 2004/39/EF, 
2005/68/EF og 2006/48/EF hvad angår 
procedurereglerne og kriterierne for 
tilsynsmæssig vurdering af erhvervelser og 
forøgelse af kapitalandele i den finansielle 
sektor er der indført detaljerede kriterier 
for tilsynsmæssig vurdering af 
investeringsselskabers påtænkte 
erhvervelser, og der er fastsat en procedure 
for anvendelsen af disse kriterier. For at 
tilvejebringe retssikkerhed, klarhed og 
forudsigelighed i vurderingsprocessen og 
resultaterne heraf bør kriterierne og 
fremgangsmåden i forbindelse med 
tilsynsmæssig vurdering som fastlagt i 
direktiv 2007/44/EF bekræftes. De 
kompetente myndigheder bør navnlig 
vurdere den påtænkte erhververs egnethed 
og den påtænkte erhvervelses finansielle 
sundhed i forhold til alle følgende kriterier: 
den påtænkte erhververs omdømme; 
omdømmet og erfaringen hos den person, 
som vil lede investeringsselskabet; den 
påtænkte erhververs finansielle sundhed; 
om investeringsselskabet vil kunne 
overholde tilsynskravene på grundlag af 
dette direktiv og andre direktiver, særlig 
direktiv 2002/87/EF og 2006/49/EF; om 
der er rimelige grunde til at formode, at 
hvidvaskning af penge eller finansiering af 
terrorisme, som omhandlet i artikel 1 i 
direktiv 2005/60/EF, forekommer eller 

(32) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2007/44/EF af 5. september 2007 
om ændring af Rådets direktiv 92/49/EØF 
og direktiv 2002/83/EF, 2004/39/EF, 
2005/68/EF og 2006/48/EF hvad angår 
procedurereglerne og kriterierne for 
tilsynsmæssig vurdering af erhvervelser og 
forøgelse af kapitalandele i den finansielle 
sektor er der indført detaljerede kriterier 
for tilsynsmæssig vurdering af 
investeringsselskabers påtænkte 
erhvervelser, og der er fastsat en procedure 
for anvendelsen af disse kriterier. For at 
tilvejebringe retssikkerhed, klarhed og 
forudsigelighed i vurderingsprocessen og 
resultaterne heraf bør kriterierne og 
fremgangsmåden i forbindelse med 
tilsynsmæssig vurdering som fastlagt i 
direktiv 2007/44/EF bekræftes. De 
kompetente myndigheder bør navnlig 
vurdere den påtænkte erhververs egnethed 
og den påtænkte erhvervelses finansielle 
sundhed i forhold til alle følgende kriterier: 
den påtænkte erhververs omdømme; 
omdømmet og erfaringen hos den person, 
som vil lede investeringsselskabet; den 
påtænkte erhververs finansielle sundhed; 
om investeringsselskabet vil kunne 
overholde tilsynskravene på grundlag af 
dette direktiv og andre direktiver, særlig 
direktiv 2002/87/EF og 2006/49/EF; om 
erhvervelsen vil skabe interessekonflikter; 
om der er rimelige grunde til at formode, at 
hvidvaskning af penge eller finansiering af 
terrorisme, som omhandlet i artikel 1 i 
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forsøges eller er forekommet eller er blevet 
forsøgt, eller at den påtænkte erhvervelse 
vil kunne øge risikoen herfor.

direktiv 2005/60/EF, forekommer eller 
forsøges eller er forekommet eller er blevet 
forsøgt, eller at den påtænkte erhvervelse 
vil kunne øge risikoen herfor.

Or. en

Ændringsforslag 250
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Det er nødvendigt at styrke den rolle, 
investeringsselskabers ledelsesorganer 
spiller, med hensyn til at sikre sund og 
forsigtig forvaltning af selskaberne, 
fremme af markedets integritet og 
investorernes interesser. Et 
investeringsselskabs ledelsesorgan bør til 
enhver tid afsætte tilstrækkelig tid og 
besidde passende viden, faglig kompetence
og erfaring for at kunne forstå selskabets 
virksomhed og de største risici. For at 
undgå gruppetankegang og gøre det 
lettere at stille kritiske spørgsmål bør 
medlemmerne af ledelsesorganet være 
tilstrækkeligt forskellige med hensyn til 
alder, køn, herkomst samt 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund, således at de har en bred vifte 
af synspunkter og erfaringer. En ligelig 
fordeling af begge køn er særlig vigtig for 
at sikre en passende repræsentation af 
befolkningen.

(38) Det er nødvendigt at styrke den rolle, 
investeringsselskabers ledelsesorganer 
spiller, med hensyn til at sikre sund og 
forsigtig forvaltning af selskaberne, 
fremme af markedets integritet og 
investorernes interesser. Et 
investeringsselskabs ledelsesorgan bør til 
enhver tid afsætte tilstrækkelig tid og 
besidde passende viden, faglig kompetence 
og erfaring for at kunne forstå selskabets 
virksomhed og de største risici. 
Medlemsstaterne bør vedtage passende 
lovgivning, der gør det muligt at stille
medlemmerne af ledelsesorganerne til 
ansvar i alvorlige tilfælde af dårlig 
ledelse.

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af dårlig ledelse bør medlemmerne af ledelsesorganerne kunne stilles til ansvar.
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Ændringsforslag 251
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Det er nødvendigt at styrke den rolle, 
investeringsselskabers ledelsesorganer 
spiller, med hensyn til at sikre sund og 
forsigtig forvaltning af selskaberne, 
fremme af markedets integritet og 
investorernes interesser. Et 
investeringsselskabs ledelsesorgan bør til 
enhver tid afsætte tilstrækkelig tid og 
besidde passende viden, faglig kompetence 
og erfaring for at kunne forstå selskabets 
virksomhed og de største risici. For at 
undgå gruppetankegang og gøre det lettere 
at stille kritiske spørgsmål bør 
medlemmerne af ledelsesorganet være 
tilstrækkeligt forskellige med hensyn til 
alder, køn, herkomst samt 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund, således at de har en bred vifte af 
synspunkter og erfaringer. En ligelig 
fordeling af begge køn er særlig vigtig for 
at sikre en passende repræsentation af 
befolkningen.

(38) Det er nødvendigt at styrke den rolle, 
investeringsselskabers ledelsesorganer 
spiller, med hensyn til at sikre sund og 
forsigtig forvaltning af selskaberne, 
fremme af markedets integritet og 
investorernes interesser. Et 
investeringsselskabs ledelsesorgan bør til 
enhver tid afsætte tilstrækkelig tid og 
besidde passende viden, faglig kompetence 
og erfaring for at kunne forstå selskabets 
virksomhed og de største risici. For at 
undgå gruppetankegang og gøre det lettere 
at stille kritiske spørgsmål bør 
medlemmerne af ledelsesorganet være 
tilstrækkeligt forskellige med hensyn til 
alder, køn, herkomst samt 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund, således at de har en bred vifte af 
synspunkter og erfaringer. En ligelig 
fordeling af begge køn er særlig vigtig for 
at sikre en passende repræsentation af 
befolkningen. Endvidere bør 
medlemsstaterne vedtage passende 
lovgivning, der gør det muligt at stille
medlemmer af ledelsesorganer til ansvar i 
alvorlige tilfælde af dårlig ledelse.

Or. en

Ændringsforslag 252
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Det er nødvendigt at styrke den rolle, (38) Det er nødvendigt at styrke den rolle, 
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investeringsselskabers ledelsesorganer 
spiller, med hensyn til at sikre sund og 
forsigtig forvaltning af selskaberne, 
fremme af markedets integritet og 
investorernes interesser. Et 
investeringsselskabs ledelsesorgan bør til 
enhver tid afsætte tilstrækkelig tid og 
besidde passende viden, faglig kompetence 
og erfaring for at kunne forstå selskabets 
virksomhed og de største risici. For at 
undgå gruppetankegang og gøre det lettere 
at stille kritiske spørgsmål bør 
medlemmerne af ledelsesorganet være 
tilstrækkeligt forskellige med hensyn til 
alder, køn, herkomst samt 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund, således at de har en bred vifte af 
synspunkter og erfaringer. En ligelig 
fordeling af begge køn er særlig vigtig for 
at sikre en passende repræsentation af 
befolkningen.

investeringsselskabers ledelsesorganer 
spiller, med hensyn til at sikre sund og 
forsigtig forvaltning af selskaberne, 
fremme af markedets integritet og 
investorernes interesser. Et 
investeringsselskabs ledelsesorgan bør til 
enhver tid afsætte tilstrækkelig tid og 
besidde passende viden, faglig kompetence 
og erfaring for at kunne forstå selskabets 
virksomhed og de største risici. For at 
undgå gruppetankegang og gøre det lettere 
at stille kritiske spørgsmål bør 
medlemmerne af ledelsesorganet være 
tilstrækkeligt forskellige med hensyn til 
alder, køn, herkomst samt 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund, således at de har en bred vifte af 
synspunkter og erfaringer. En ligelig 
fordeling af begge køn er særlig vigtig for 
at sikre en passende repræsentation af 
befolkningen. Medarbejderrepræsentanter 
i ledelsesorganer tilfører vigtige 
perspektiver og reel viden om 
selskabernes interne virke og bør ligeledes 
ses som en positiv tilgang til større 
mangfoldighed.

Or. en

Ændringsforslag 253
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) For at sikre en fuldt ud 
sammenhængende tilgang til corporate 
governance i alle finansielle enheder i EU 
bør bestemmelserne om corporate 
governance heri være de samme som i 
direktiv … [CRD IV] og stå i forhold til 
den relevante enheds størrelse.

Or. en
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Ændringsforslag 254
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at føre effektivt tilsyn og kontrol 
med et investeringsselskabs aktiviteter bør 
ledelsesorganet være ansvarligt for 
selskabets overordnede strategi under 
hensyntagen til selskabets forretnings- og 
risikoprofil. Ledelsesorganet bør påtage sig 
et klart ansvar i hele investeringsselskabets 
forretningscyklus med hensyn til 
indkredsning og fastlæggelse af selskabets 
strategiske målsætninger, godkendelse af 
dets interne organisation, herunder kriterier 
for udvælgelse og uddannelse af personale, 
udformning af generelle politikker for 
levering af tjenesteydelser og udøvelse af 
aktiviteter, herunder aflønning af 
salgspersonale og godkendelse af nye 
produkter til distribution til kunder. 
Periodisk overvågning og vurdering af 
investeringsselskabers strategiske 
målsætninger, deres interne organisation og 
deres politikker for levering af 
tjenesteydelser og udøvelse af aktiviteter 
bør sikre, at de løbende er i stand til at 
levere sund og forsigtig forvaltning under 
hensyntagen til markedernes integritet og 
investorbeskyttelsen.

(39) For at føre effektivt tilsyn og kontrol 
med et investeringsselskabs aktiviteter bør 
ledelsesorganet være ansvarligt for 
selskabets overordnede strategi under 
hensyntagen til selskabets forretnings- og 
risikoprofil. Ledelsesorganet bør påtage sig 
et klart ansvar i hele investeringsselskabets 
forretningscyklus med hensyn til 
indkredsning og fastlæggelse af selskabets 
strategiske målsætninger, godkendelse af 
dets interne organisation, herunder kriterier 
for udvælgelse og uddannelse af personale, 
udformning af generelle politikker for 
levering af tjenesteydelser og udøvelse af 
aktiviteter, herunder aflønning af 
salgspersonale og godkendelse af nye 
produkter til distribution til kunder. 
Periodisk overvågning og vurdering af 
investeringsselskabers strategiske 
målsætninger, deres interne organisation og 
deres politikker for levering af 
tjenesteydelser og udøvelse af aktiviteter 
bør sikre, at de løbende er i stand til at 
levere sund og forsigtig forvaltning under 
hensyntagen til markedernes integritet og 
investorbeskyttelsen. I forbindelse med 
lanceringen af nye produkter bør 
producenterne også periodisk gennemgå 
deres produkters ydeevne for at vurdere, 
om ydeevnen svarer til udformningen, og 
for at finde ud af, om målmarkedet stadig 
er det rigtige for produktet.

Or. en
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Ændringsforslag 255
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Kommissionens direktiv 2006/73/EF 
af 10. august 2006 om gennemførelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF for så vidt angår de 
organisatoriske krav til og betingelserne for 
drift af investeringsselskaber samt 
definitioner af begreber med henblik på 
nævnte direktiv giver medlemsstaterne 
mulighed for at kræve registrering af 
telefonsamtaler eller elektroniske 
meddelelser vedrørende kundeordrer som 
led i de organisatoriske krav til 
investeringsselskaber. Registrering af 
telefonsamtaler eller elektroniske 
meddelelser vedrørende kundeordrer er 
forenelig med Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder og 
er begrundet i behovet for at styrke 
investorbeskyttelsen, forbedre 
markedsovervågningen og øge 
retssikkerheden i investeringsselskabernes 
og deres kunders interesse. At det er vigtigt 
at råde over sådanne registreringer, er også 
nævnt i den tekniske rådgivning til Europa-
Kommissionen, som Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalg udsendte den 29. 
juli 2010. Af disse grunde bør der i dette 
direktiv fastsættes principper for en generel 
ordning for registrering af telefonsamtaler 
eller elektroniske meddelelser vedrørende 
kundeordrer.

(42) Kommissionens direktiv 2006/73/EF 
af 10. august 2006 om gennemførelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF for så vidt angår de 
organisatoriske krav til og betingelserne for 
drift af investeringsselskaber samt 
definitioner af begreber med henblik på 
nævnte direktiv giver medlemsstaterne 
mulighed for at kræve registrering af 
telefonsamtaler eller elektroniske 
meddelelser vedrørende kundeordrer som 
led i de organisatoriske krav til 
investeringsselskaber. Registrering af 
telefonsamtaler eller elektroniske 
meddelelser vedrørende kundeordrer er 
forenelig med Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder og 
er begrundet i behovet for at styrke 
investorbeskyttelsen, forbedre 
markedsovervågningen og øge 
retssikkerheden i investeringsselskabernes 
og deres kunders interesse. At det er vigtigt 
at råde over sådanne registreringer, er også 
nævnt i den tekniske rådgivning til Europa-
Kommissionen, som Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalg udsendte den 29. 
juli 2010. Af disse grunde bør der i dette 
direktiv fastsættes principper for en generel 
ordning for registrering af telefonsamtaler 
eller elektroniske meddelelser vedrørende 
kundeordrer. Med hensyn til 
kommunikationen mellem detailkunder 
og finansielle institutioner er det 
hensigtsmæssigt at give medlemsstaterne 
mulighed for i stedet at anerkende 
passende skriftlige registreringer af denne 
kommunikation for etablerede finansielle 
institutioner og filialer inden for deres 
område.
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Or. en

Ændringsforslag 256
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Anvendelsen af handelsteknologi har 
udviklet sig betydeligt i det seneste årti og 
er nu meget udbredt blandt 
markedsdeltagerne. Mange 
markedsdeltagere anvender nu algoritmisk 
handel, hvor en computeralgoritme 
automatisk bestemmer visse aspekter af en 
ordre med minimal eller ingen menneskelig 
medvirken. En særlig form for algoritmisk 
handel er højfrekvenshandel, hvor et 
handelssystem meget hurtigt analyserer 
data eller signaler fra markedet og derefter 
reagerer på analysen ved at afgive eller 
opdatere et stort antal ordrer på meget kort 
tid. Højfrekvenshandel foregår typisk ved, 
at handlerne anvender deres egen kapital til 
at handle med, og er som regel - snarere 
end en egentlig strategi - det forhold, at der 
anvendes avanceret teknologi til at 
gennemføre mere traditionelle strategier 
som f.eks. prisstillelse eller arbitrage.

(44) Anvendelsen af handelsteknologi har 
udviklet sig betydeligt i det seneste årti og 
er nu meget udbredt blandt 
markedsdeltagerne. Mange 
markedsdeltagere anvender nu algoritmisk 
handel, hvor en computeralgoritme 
automatisk bestemmer visse aspekter af en 
ordre med minimal eller ingen menneskelig 
medvirken. En særlig form for algoritmisk 
handel er højfrekvenshandel, hvor et 
handelssystem meget hurtigt analyserer 
data eller signaler fra markedet, typisk 
inden for millisekunder eller 
mikrosekunder, og derefter reagerer på 
analysen ved at afgive eller opdatere et 
stort antal ordrer på meget kort tid. 
Højfrekvenshandel foregår typisk ved, at 
handlerne anvender deres egen kapital til at 
handle med, og er som regel - snarere end 
en egentlig strategi - det forhold, at der 
anvendes avanceret teknologi til at 
gennemføre mere traditionelle strategier 
som f.eks. prisstillelse eller arbitrage.

Or. en

Begrundelse

Yderligere specifikation af højfrekvenshandel.

Ændringsforslag 257
Gunnar Hökmark
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Forslag til direktiv
Betragtning 45 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45a) Højfrekvenshandel som et generelt 
fænomen skal ses som en naturlig del af 
det teknologiske fremskridt og forbedrede 
forretningsmodeller. Akademiske 
undersøgelser konkluderer generelt, at 
højfrekvenshandel tilfører likviditet og 
mindsker volatiliteten. Det er samtidig 
konkluderet, at den nye teknologi som 
enhver anden form for handel som sådan 
kan udnyttes til markedsmisbrug.

Or. en

Ændringsforslag 258
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Anvendelsen af handelsteknologi har 
betydet, at investorerne handler hurtigere, i 
større omfang og på en mere kompleks 
måde. Teknologien har desuden sat 
markedsdeltagerne i stand til at give deres 
kunder direkte adgang til markederne via 
deres handelsfaciliteter, enten i form af 
direkte elektronisk adgang eller 
sponsoreret og direkte adgang. 
Handelsteknologien har gavnet markedet 
og markedsdeltagerne generelt i form af 
større deltagelse i markederne, øget 
likviditet, mindre spread, mindre 
kortfristet volatilitet og muligheder for 
bedre udførelse af ordrer for kunder. Den
er dog også forbundet med en række 
potentielle risici såsom øget risiko for 
overbelastning af markedspladsernes 
systemer på grund af store mængder ordrer 

(46) Anvendelsen af handelsteknologi har 
betydet, at investorerne handler hurtigere, i 
større omfang og på en mere kompleks 
måde. Teknologien har desuden sat 
markedsdeltagerne i stand til at give deres 
kunder direkte adgang til markederne via 
deres handelsfaciliteter, enten i form af 
direkte elektronisk adgang eller 
sponsoreret og direkte adgang. 
Højfrekvenshandel tilfører markederne
handelsvolumen, men meget ringe 
gennemførlig likviditet, eftersom 
prisstillelser kun ligger i ordrebogen i 
millisekunder, og annulleringssatsen er 
ekstremt høj. Lidt mindre spread 
kompenserer ikke for manglende dybde og 
ordrernes eller lagerets liggetid. Der er 
dokumentation for, at den er forbundet 
med en række risici såsom øget risiko for 



PE489.463v01-00 38/131 AM\901763DA.doc

DA

og risikoen for, at algoritmisk handel 
genererer dobbelte eller fejlagtige ordrer 
eller på anden måde fungerer dårligt, så det 
skaber forstyrrelser på markedet. 
Herudover er der en risiko for, at 
algoritmiske handelssystemer overreagerer 
på andre markedsbegivenheder, hvilket kan 
forstærke volatiliteten, hvis der i forvejen 
er et problem på markedet. Endelig kan 
algoritmisk handel eller højfrekvenshandel 
anvendes til visse former for misbrug.

overbelastning af markedspladsernes 
systemer på grund af store mængder ordrer 
og risikoen for, at algoritmisk handel 
genererer dobbelte eller fejlagtige ordrer 
eller på anden måde fungerer dårligt, så det 
skaber forstyrrelser på markedet. Der er 
navnlig dokumentation for, at teknologien 
for højfrekvenshandel ved at give 
brugerne en oplysningsmæssig fordel kan 
have bidraget til institutionelle 
investorers, som f.eks. pensionskassers, 
øgede brug af dark liquidity pools, idet de 
søger at undgå, at gennemførelsesprisen 
eventuelt påvirkes negativt, når deres 
ordrer opdages af højfrekvenshandlere. 
Herudover er der en risiko for, at 
algoritmiske handelssystemer overreagerer 
på andre markedsbegivenheder, hvilket kan 
forstærke volatiliteten, hvis der i forvejen 
er et problem på markedet. Derudover 
genereres denne form for overskud fra 
højfrekvenshandel på bekostning af andre 
investorer som pensionsopsparere. 
Endelig kan algoritmisk handel eller 
højfrekvenshandel anvendes til visse 
former for misbrug. Sådanne risici betyder 
høje omkostninger til infrastruktur og 
tilsyn i forbindelse med 
højfrekvenshandel.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at højfrekvenshandel giver handlere en oplysningsmæssig fordel 
i forhold til andre aktører. Denne fordel skyldes primært den hastighed, hvormed 
oplysningerne kan hentes og omsættes til ordrer og annulleringer/ændringer. Dermed tvinges
institutionelle investorer, der placerer store ordrer, til enten at deltage i "våbenkapløbet" med 
betydelige omkostninger for dem og deres slutkunder eller at forsøge at undgå 
højfrekvenshandel ved at flytte til en platform, som de ikke har adgang til, eller hvor ordrerne 
bedre kan skjules.

Ændringsforslag 259
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Anvendelsen af handelsteknologi har 
betydet, at investorerne handler hurtigere, i 
større omfang og på en mere kompleks 
måde. Teknologien har desuden sat 
markedsdeltagerne i stand til at give deres 
kunder direkte adgang til markederne via 
deres handelsfaciliteter, enten i form af 
direkte elektronisk adgang eller 
sponsoreret og direkte adgang. 
Handelsteknologien har gavnet markedet 
og markedsdeltagerne generelt i form af 
større deltagelse i markederne, øget 
likviditet, mindre spread, mindre kortfristet 
volatilitet og muligheder for bedre 
udførelse af ordrer for kunder. Den er dog 
også forbundet med en række potentielle 
risici såsom øget risiko for overbelastning 
af markedspladsernes systemer på grund af 
store mængder ordrer og risikoen for, at 
algoritmisk handel genererer dobbelte eller 
fejlagtige ordrer eller på anden måde 
fungerer dårligt, så det skaber forstyrrelser 
på markedet. Herudover er der en risiko 
for, at algoritmiske handelssystemer 
overreagerer på andre 
markedsbegivenheder, hvilket kan 
forstærke volatiliteten, hvis der i forvejen 
er et problem på markedet. Endelig kan 
algoritmisk handel eller 
højfrekvenshandel anvendes til visse 
former for misbrug.

(46) Anvendelsen af handelsteknologi har 
betydet, at investorerne handler hurtigere, i 
større omfang og på en mere kompleks 
måde. Teknologien har desuden sat 
markedsdeltagerne i stand til at give deres 
kunder direkte adgang til markederne via 
deres handelsfaciliteter, enten i form af 
direkte elektronisk adgang eller 
sponsoreret og direkte adgang. 
Handelsteknologien har gavnet markedet 
og markedsdeltagerne generelt i form af 
større deltagelse i markederne, øget 
likviditet, mindre spread, mindre kortfristet 
volatilitet og muligheder for bedre 
udførelse af ordrer for kunder. Den er dog 
også forbundet med en række potentielle 
risici såsom øget risiko for overbelastning 
af markedspladsernes systemer på grund af 
store mængder ordrer og risikoen for, at 
algoritmisk handel genererer dobbelte eller 
fejlagtige ordrer eller på anden måde 
fungerer dårligt, så det skaber forstyrrelser 
på markedet. Herudover er der en risiko 
for, at algoritmiske handelssystemer 
overreagerer på andre 
markedsbegivenheder, hvilket kan 
forstærke volatiliteten, hvis der i forvejen 
er et problem på markedet. Uafhængigt af
ovenstående er misbrug ikke tilladt, 
uanset hvilken metode der anvendes til at 
deltage på markedet. Markedsmisbrug er 
omhandlet i markedsmisbrugsdirektivet 
(2004/109EF).

Or. en

Begrundelse

Den teknologiske udvikling som fastlagt af Kommissionen har både gunstige og ugunstige 
virkninger for markedet. Markedsmisbrug bør imidlertid ikke udelukkende forbindes med 
deltagere, der anvender avanceret teknologisk software i deres interaktion med markederne. 
Markedsmisbrug kan forekomme på alle niveauer. Det er derfor nødvendigt at henvise til 
markedsmisbrugsdirektivet for at give et helhedsbillede, og dette skal omhandles for sig selv 
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på alle niveauer.

Ændringsforslag 260
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Anvendelsen af handelsteknologi har 
betydet, at investorerne handler hurtigere, i 
større omfang og på en mere kompleks 
måde. Teknologien har desuden sat 
markedsdeltagerne i stand til at give deres 
kunder direkte adgang til markederne via 
deres handelsfaciliteter, enten i form af 
direkte elektronisk adgang eller 
sponsoreret og direkte adgang. 
Handelsteknologien har gavnet markedet 
og markedsdeltagerne generelt i form af 
større deltagelse i markederne, øget 
likviditet, mindre spread, mindre kortfristet 
volatilitet og muligheder for bedre 
udførelse af ordrer for kunder. Den er dog 
også forbundet med en række potentielle 
risici såsom øget risiko for overbelastning 
af markedspladsernes systemer på grund af 
store mængder ordrer og risikoen for, at 
algoritmisk handel genererer dobbelte eller 
fejlagtige ordrer eller på anden måde 
fungerer dårligt, så det skaber forstyrrelser 
på markedet. Herudover er der en risiko 
for, at algoritmiske handelssystemer 
overreagerer på andre 
markedsbegivenheder, hvilket kan 
forstærke volatiliteten, hvis der i forvejen 
er et problem på markedet. Endelig kan 
algoritmisk handel eller højfrekvenshandel 
anvendes til visse former for misbrug.

(46) Anvendelsen af 
højfrekvenshandelsteknologi har betydet, 
at investorerne handler hurtigere, i større 
omfang og på en mere kompleks måde. 
Teknologien har desuden sat 
markedsdeltagerne i stand til at give deres 
kunder direkte adgang til markederne via 
deres handelsfaciliteter, enten i form af 
direkte elektronisk adgang eller 
sponsoreret og direkte adgang. 
Handelsteknologien har gavnet markedet 
og markedsdeltagerne generelt i form af 
større deltagelse i markederne, øget 
likviditet, mindre spread, mindre kortfristet 
volatilitet og muligheder for bedre 
udførelse af ordrer for kunder. Denne
højfrekvenshandelsteknologi er dog også 
forbundet med en række potentielle risici 
såsom øget risiko for overbelastning af 
markedspladsernes systemer på grund af 
store mængder ordrer og risikoen for, at 
algoritmisk handel genererer dobbelte eller 
fejlagtige ordrer eller på anden måde 
fungerer dårligt, så det skaber forstyrrelser 
på markedet. Herudover er der en risiko 
for, at algoritmiske handelssystemer 
overreagerer på andre 
markedsbegivenheder, hvilket kan 
forstærke volatiliteten, hvis der i forvejen 
er et problem på markedet. Endelig kan 
algoritmisk handel eller højfrekvenshandel 
anvendes til visse former for misbrug. På 
den anden side har utallige akademiske 
undersøgelser vist, at højfrekvenshandel 
generelt reducerer volatiliteten og 
bidrager til bedre prisdannelse på tværs af 



AM\901763DA.doc 41/131 PE489.463v01-00

DA

de forskellige markeder.

Or. en

Ændringsforslag 261
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Anvendelsen af handelsteknologi har 
betydet, at investorerne handler hurtigere, i 
større omfang og på en mere kompleks 
måde. Teknologien har desuden sat 
markedsdeltagerne i stand til at give deres 
kunder direkte adgang til markederne via 
deres handelsfaciliteter, enten i form af 
direkte elektronisk adgang eller 
sponsoreret og direkte adgang. 
Handelsteknologien har gavnet markedet 
og markedsdeltagerne generelt i form af 
større deltagelse i markederne, øget 
likviditet, mindre spread, mindre kortfristet 
volatilitet og muligheder for bedre 
udførelse af ordrer for kunder. Den er dog 
også forbundet med en række potentielle 
risici såsom øget risiko for overbelastning 
af markedspladsernes systemer på grund af 
store mængder ordrer og risikoen for, at 
algoritmisk handel genererer dobbelte eller 
fejlagtige ordrer eller på anden måde 
fungerer dårligt, så det skaber forstyrrelser 
på markedet. Herudover er der en risiko 
for, at algoritmiske handelssystemer 
overreagerer på andre 
markedsbegivenheder, hvilket kan 
forstærke volatiliteten, hvis der i forvejen 
er et problem på markedet. Endelig kan 
algoritmisk handel eller højfrekvenshandel 
anvendes til visse former for misbrug.

(46) Anvendelsen af handelsteknologi har 
betydet, at investorerne handler hurtigere, i 
større omfang og på en mere kompleks 
måde. Teknologien har desuden sat 
markedsdeltagerne i stand til at give deres 
kunder direkte adgang til markederne via 
deres handelsfaciliteter, enten i form af 
direkte markedsadgang, ufiltreret direkte 
markedsadgang eller sponsoreret adgang. 
Handelsteknologien har gavnet markedet 
og markedsdeltagerne generelt i form af 
større deltagelse i markederne, øget 
likviditet, mindre spread, mindre kortfristet 
volatilitet og muligheder for bedre 
udførelse af ordrer for kunder. Den er dog 
også forbundet med en række potentielle 
risici såsom øget risiko for overbelastning 
af markedspladsernes systemer på grund af 
store mængder ordrer og risikoen for, at 
algoritmisk handel genererer dobbelte eller 
fejlagtige ordrer eller på anden måde 
fungerer dårligt, så det skaber forstyrrelser 
på markedet. Herudover er der en risiko 
for, at algoritmiske handelssystemer 
overreagerer på andre 
markedsbegivenheder, hvilket kan 
forstærke volatiliteten, hvis der i forvejen 
er et problem på markedet. Endelig kan 
algoritmisk handel eller højfrekvenshandel 
anvendes til visse former for misbrug.

Or. en
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Begrundelse

Henvisninger til direkte elektronisk handel bør ændres til "direkte markedsadgang", så de 
stemmer overens med ESMA's tekniske retningslinjer, som blev udsendt i februar 2012 om 
"Systemer og kontrolforanstaltninger i et automatiseret handelsmiljø for handelsplatforme, 
investeringsselskaber og kompetente myndigheder", ESMA/2012/122 (DA).

Ændringsforslag 262
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46a) ESMA's tekniske retningslinjer, 
som blev udstedt i februar 2012, om 
"Systemer og kontrolforanstaltninger i et 
automatiseret handelsmiljø for 
handelsplatforme, investeringsselskaber 
og kompetente myndigheder" 
(ESMA/2012/122) bør anvendes som den 
overordnede ramme for medtagelse af 
juridisk bindende mekanismer i dette 
direktiv med henblik på at styrke 
markedets modstandsdygtighed i forhold 
til at tage højde for ny handelsteknologi.
Det er vigtigt, at ESMA har beføjelser til 
at udstede fremtidige retningslinjer for at 
holde trit med de hurtige ændringer inden 
for handelsteknologi.

Or. en

Ændringsforslag 263
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46a) For at kunne håndtere den 
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teknologiske udvikling har de regulerede 
markeder og MHF'er opstillet 
systemsikrings- og 
kontrolforanstaltninger. I bestræbelserne 
på at imødekomme førnævnte risici i 
forbindelse med teknologisk avanceret 
handel har ESMA foreslået retningslinjer 
for harmonisering på europæisk plan af 
kravene til organiserede markeder og 
investeringsselskaber (ESMA/2011/456).
Selv om kravene er beskrevet for 
regulerede markeder, MHF'er, OHF'er 
og investeringsselskaber, der opererer på 
markederne, skal det præciseres, at 
risikokontrol er afgørende ved ordrens 
kilde, eftersom en betydelig del af 
risikoansvaret påtages på dette trin.

Or. en

Begrundelse

MiFID vedrører behovet for øgede sikrings- og kontrolforanstaltninger for regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er, men det er absolut nødvendigt, at risikokontrollen allerede 
sker ved ordrens kilde. Det er ikke tilstrækkeligt kun at have kontrolforanstaltninger på 
handels- eller clearingstederne. Målet bør være at have porte på alle trin i handels- og 
clearinglivscyklussen. Det er derfor vigtigt at understrege nødvendigheden af at have 
tilstrækkelige kontrolforanstaltninger. ESMA's retningslinjer om systemer og 
kontrolforanstaltninger omhandler dette.

Ændringsforslag 264
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Disse potentielle risici ved øget 
anvendelse af teknologi kan bedst 
afhjælpes ved en kombination af specifikke 
risikokontrolforanstaltninger rettet mod 
selskaber, som benytter sig af algoritmisk 
handel eller højfrekvenshandel, og andre 
foranstaltninger rettet mod operatører af 
markedspladser, som disse selskaber har 

(47) Disse potentielle risici ved øget 
anvendelse af teknologi kan bedst 
afhjælpes ved en kombination af specifikke 
risikokontrolforanstaltninger rettet mod 
selskaber, som benytter sig af algoritmisk 
handel eller højfrekvenshandel, og andre 
foranstaltninger rettet mod operatører af 
markedspladser, som disse selskaber har 
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adgang til. Det er ønskeligt at sikre, at alle 
højfrekvenshandelsselskaber, som er 
direkte medlemmer af en markedsplads, 
meddeles tilladelse. Dette skulle sikre, at 
de er omfattet af direktivets organisatoriske 
krav og er underlagt passende tilsyn.

adgang til. Det er ønskeligt at sikre, at 
algoritmisk handel og højfrekvenshandel 
betragtes som investeringsservice eller 
-aktiviteter, herunder hvis de gennemføres 
for egen regning. Dette skulle sikre, at 
selskaber, som tilbyder disse aktiviteter, er 
meddelt tilladelse som
investeringsselskaber og omfattet af 
direktivets organisatoriske krav og er 
underlagt passende tilsyn.

Or. en

Begrundelse

Det bør sikres, at ovennævnte betragtning og artikel 17 i det foreslåede MiFID stemmer 
overens, ikke blot vedrørende højfrekvenshandel, men også algoritmisk handel, ligesom det 
bør præciseres, at selskaberne skal være godkendte, eftersom disse aktiviteter betragtes som 
investeringsservice. Algoritmisk handel, der udøves gennem indirekte adgang til 
markedspladser, udgør ikke færre risici for de finansielle markeder og stabiliteten end 
algoritmisk handel, der udøves af et direkte medlem af en markedsplads. (Et forslag fra ECB).

Ændringsforslag 265
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Disse potentielle risici ved øget 
anvendelse af teknologi kan bedst 
afhjælpes ved en kombination af specifikke 
risikokontrolforanstaltninger rettet mod 
selskaber, som benytter sig af algoritmisk 
handel eller højfrekvenshandel, og andre 
foranstaltninger rettet mod operatører af 
markedspladser, som disse selskaber har 
adgang til. Det er ønskeligt at sikre, at alle 
højfrekvenshandelsselskaber, som er 
direkte medlemmer af en markedsplads, 
meddeles tilladelse. Dette skulle sikre, at 
de er omfattet af direktivets organisatoriske 
krav og er underlagt passende tilsyn.

(47) Disse potentielle risici ved øget 
anvendelse af teknologi kan bedst 
afhjælpes ved en kombination af specifikke 
risikokontrolforanstaltninger rettet mod 
selskaber, som benytter sig af algoritmisk 
handel eller højfrekvenshandel, og andre 
foranstaltninger rettet mod operatører af 
markedspladser, som disse selskaber har 
adgang til. Det er ønskeligt at sikre, at 
algoritmisk handel og højfrekvenshandel 
betragtes som investeringsservice eller 
-aktiviteter, herunder hvis de gennemføres 
for egen regning. Dette skulle sikre, at 
selskaber, som tilbyder disse aktiviteter, er 
meddelt tilladelse som 
investeringsselskaber og omfattet af 
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direktivets organisatoriske krav og er 
underlagt passende tilsyn.

Or. en

Begrundelse

Det bør sikres, at ovennævnte betragtning og artikel 17 i det foreslåede MiFID stemmer 
overens, ikke blot vedrørende højfrekvenshandel, men også algoritmisk handel, ligesom det 
bør præciseres, at selskaberne skal være godkendte, eftersom disse aktiviteter anses for 
investeringsservice. Algoritmisk handel, der udøves gennem indirekte adgang til 
markedspladser, udgør ikke færre risici for de finansielle markeder og stabiliteten end 
algoritmisk handel, der udøves af et direkte medlem af en markedsplads.

Ændringsforslag 266
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Disse potentielle risici ved øget 
anvendelse af teknologi kan bedst 
afhjælpes ved en kombination af specifikke 
risikokontrolforanstaltninger rettet mod 
selskaber, som benytter sig af algoritmisk 
handel eller højfrekvenshandel, og andre 
foranstaltninger rettet mod operatører af 
markedspladser, som disse selskaber har 
adgang til. Det er ønskeligt at sikre, at alle 
højfrekvenshandelsselskaber, som er 
direkte medlemmer af en markedsplads, 
meddeles tilladelse. Dette skulle sikre, at 
de er omfattet af direktivets organisatoriske 
krav og er underlagt passende tilsyn.

(47) Disse potentielle risici ved øget 
anvendelse af teknologi kan bedst 
afhjælpes ved en kombination af specifikke 
risikokontrolforanstaltninger rettet mod 
selskaber, som benytter sig af algoritmisk 
handel eller højfrekvenshandel, og andre 
foranstaltninger rettet mod operatører af 
markedspladser, som disse selskaber har 
adgang til. Det er ønskeligt at sikre, at alle 
højfrekvenshandelsselskaber, som er 
direkte medlemmer af en markedsplads, 
meddeles tilladelse. Det er ligeledes 
nødvendigt at kunne identificere 
ordrestrømme fra automatiseret handel 
tydeligt. Dette skulle sikre, at de er 
omfattet af direktivets organisatoriske krav 
og er underlagt passende tilsyn.

Or. en

Begrundelse

Algoritmisk handel og højfrekvenshandel skal tydeligt markeres i ordrebogen, så 
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markedspladser og lovgivere effektivt kan føre tilsyn med dem.

Ændringsforslag 267
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Disse potentielle risici ved øget 
anvendelse af teknologi kan bedst 
afhjælpes ved en kombination af specifikke 
risikokontrolforanstaltninger rettet mod 
selskaber, som benytter sig af algoritmisk 
handel eller højfrekvenshandel, og andre 
foranstaltninger rettet mod operatører af 
markedspladser, som disse selskaber har 
adgang til. Det er ønskeligt at sikre, at alle 
højfrekvenshandelsselskaber, som er 
direkte medlemmer af en markedsplads, 
meddeles tilladelse. Dette skulle sikre, at 
de er omfattet af direktivets organisatoriske 
krav og er underlagt passende tilsyn.

(47) Disse potentielle risici ved øget 
anvendelse af teknologi kan bedst 
afhjælpes ved en kombination af specifikke 
risikokontrolforanstaltninger rettet mod 
selskaber, som benytter sig af algoritmisk 
handel eller højfrekvenshandel, og andre 
foranstaltninger rettet mod operatører af 
alle markedspladser, som disse selskaber 
har adgang til. Det er ønskeligt at sikre, at 
alle højfrekvenshandelsselskaber, som er 
direkte medlemmer af en markedsplads, 
meddeles tilladelse. Dette skulle sikre, at 
de er omfattet af direktivets organisatoriske 
krav og er underlagt passende tilsyn. Der 
bør også sættes en stopper for praksis i 
form af sponsoreret adgang for at undgå 
risikoen for, at selskaber med 
utilstrækkelige kontrolforanstaltninger 
skaber ureglementerede markedsvilkår, 
og sikre, at markedsdeltagerne kan 
identificeres og stilles til ansvar for alle 
ureglementerede vilkår, som de er skyld i. 

Or. en

Ændringsforslag 268
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Disse potentielle risici ved øget (47) Disse potentielle risici ved øget 
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anvendelse af teknologi kan bedst 
afhjælpes ved en kombination af specifikke 
risikokontrolforanstaltninger rettet mod 
selskaber, som benytter sig af algoritmisk 
handel eller højfrekvenshandel, og andre 
foranstaltninger rettet mod operatører af 
markedspladser, som disse selskaber har 
adgang til. Det er ønskeligt at sikre, at alle 
højfrekvenshandelsselskaber, som er 
direkte medlemmer af en markedsplads, 
meddeles tilladelse. Dette skulle sikre, at 
de er omfattet af direktivets organisatoriske 
krav og er underlagt passende tilsyn.

anvendelse af teknologi kan bedst 
afhjælpes ved en kombination af specifikke 
risikokontrolforanstaltninger rettet mod 
selskaber, som benytter sig af algoritmisk 
handel eller højfrekvenshandel, og andre 
foranstaltninger rettet mod operatører af 
alle markedspladser, som disse selskaber 
har adgang til. Det er ønskeligt at sikre, at 
alle højfrekvenshandelsselskaber, som er 
direkte medlemmer af en markedsplads, 
meddeles tilladelse. Dette skulle sikre, at 
de er omfattet af direktivets organisatoriske 
krav og er underlagt passende tilsyn. I 
tilfælde af direkte markedsadgang bør det 
ligeledes sikres, at der træffes alle 
rimelige foranstaltninger for at undgå den 
risiko, som kan opstå, hvis selskaber 
anvender utilstrækkelige 
kontrolforanstaltninger, herunder at 
markedsdeltagere kan identificeres og 
stilles til ansvar for alle ureglementerede 
vilkår, som de er skyld i.

Or. en

Ændringsforslag 269
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Disse potentielle risici ved øget 
anvendelse af teknologi kan bedst 
afhjælpes ved en kombination af specifikke 
risikokontrolforanstaltninger rettet mod 
selskaber, som benytter sig af algoritmisk 
handel eller højfrekvenshandel, og andre 
foranstaltninger rettet mod operatører af 
markedspladser, som disse selskaber har 
adgang til. Det er ønskeligt at sikre, at alle 
højfrekvenshandelsselskaber, som er 
direkte medlemmer af en markedsplads, 
meddeles tilladelse. Dette skulle sikre, at 
de er omfattet af direktivets organisatoriske 

(47) Disse potentielle risici ved øget 
anvendelse af teknologi kan bedst 
afhjælpes ved en kombination af specifikke 
risikokontrolforanstaltninger rettet mod 
selskaber, som benytter sig af algoritmisk 
handel eller højfrekvenshandel, og andre 
foranstaltninger rettet mod operatører af 
markedspladser, som disse selskaber har 
adgang til. Det er ønskeligt at sikre, at alle 
højfrekvenshandelsselskaber, som er
direkte medlemmer af en markedsplads, 
meddeles tilladelse. Dette skulle sikre, at 
de er omfattet af direktivets organisatoriske 
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krav og er underlagt passende tilsyn. krav og er underlagt passende tilsyn. I 
denne henseende bør ESMA spille en 
vigtig koordineringsmæssig rolle med 
hensyn til at definere en passende 
ændring (tick size), der sikrer 
reglementerede markeder på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 270
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47a) For tydeligt at kunne identificere de 
enkelte metoder til at få adgang til en 
markedsplads bør ESMA udarbejde en 
liste over midler og metoder til at få 
adgang til en markedsplads gennem et 
registreret investeringsselskab og et 
handelsmedlem.

Or. en

Ændringsforslag 271
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Både selskaber og markedspladser bør 
sørge for, at det ved hjælp af solide 
foranstaltninger sikres, at automatiseret 
handel ikke skaber forstyrrelser på 
markedet og ikke kan misbruges. 
Markedspladserne bør desuden sikre, at 
deres handelssystemer er 
modstandsdygtige og behørigt afprøvet 

(48) Både selskaber og markedspladser bør 
sørge for, at det ved hjælp af solide 
foranstaltninger sikres, at automatiseret 
handel ikke skaber forstyrrelser på 
markedet og ikke kan misbruges, og at 
automatiseret handelsteknologi afprøves 
grundigt, inden der gives adgang til en 
markedsplads. Markedspladserne bør 
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med henblik på at behandle øgede 
ordrestrømme eller modstå markedsstress, 
og at handelen automatisk kan afbrydes 
midlertidigt i tilfælde af pludselige, 
uventede prisudsving.

desuden sikre, at deres handelssystemer er 
modstandsdygtige og behørigt afprøvet 
med henblik på at behandle øgede 
ordrestrømme eller modstå markedsstress, 
og at handelen automatisk kan afbrydes 
midlertidigt og konsekvent på alle 
markedspladser i tilfælde af pludselige, 
uventede prisudsving. Markedspladser bør 
ikke tilbyde operatører af automatiseret 
handel privilegeret adgang til oplysninger, 
eftersom dette giver dem en urimelig 
fordel i forhold til andre deltagere på 
markedet.

Or. en

Begrundelse

Markedspladser giver ofte deltagere i højfrekvenshandel et hurtigt kig i ordrebøgerne og 
andre oplysninger, som andre deltagere ikke tager del i. Dette skaber ulige vilkår og bør ikke 
tillades.

Ændringsforslag 272
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 48 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48a) Handelsstrategier, der skaber et 
meget stort antal ordrer, hvoraf de fleste i 
sidste ende annulleres eller udelukkes, 
kan optage en betydelig del af 
handelssystemets kapacitet og medføre 
ringe effektiv likviditet for andre 
markedsdeltagere. Det er derfor 
nødvendigt at sikre, at markedspladsernes 
gebyrstrukturer er gennemsigtige, ikke-
diskriminerende og retfærdige, og at de er 
struktureret således, at de fremmer, at 
infrastrukturomkostninger videregives til 
kunderne i forhold til deres anvendelse af 
handelssystemets kapacitet og 
reglementerede markedsvilkår på 
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markedet. Det bør derfor sikres, at der 
opkræves højere gebyrer for praksis, der 
omfatter høje meddelelses- eller 
annulleringssatser i forhold til effektive 
handler, som kunne skabe sådanne 
ureglementerede vilkår.

Or. en

Begrundelse

Mange institutionelle investorer har antydet, at højfrekvenshandel giver ringe brugbar 
likviditet, til trods for at der angiveligt ofte gives "rabat" til denne funktion.

Ændringsforslag 273
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Betragtning 48 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48a) Det er også nødvendigt at sikre, at 
markedspladsernes gebyrstrukturer er 
gennemsigtige, ikke-diskriminerende og 
retfærdige, og at de ikke er struktureret 
således, at de fremmer ureglementerede 
markedsvilkår. Regulerede markeder bør 
derfor etablere gebyrstrukturer som et 
incitament til en lavere sats for 
systemmeddelelser til udførte handler.
Dette kan bl.a. være tærskler for højere 
gebyrer for store annulleringer eller 
gebyrer pr. meddelelse.

Or. en

Ændringsforslag 274
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Ud over foranstaltninger vedrørende 
algoritmisk handel og højfrekvenshandel 
bør der indføres kontrolforanstaltninger 
vedrørende investeringsselskaber, der 
giver deres kunder direkte elektronisk 
adgang til markederne, da der kan handles 
elektronisk via et sådant selskab, samt 
vedrørende en række lignende risici. 
Selskaber, der tilbyder direkte elektronisk 
adgang, bør desuden sikre, at de personer, 
der anvender en sådan tjeneste, er 
behørigt kvalificerede, og at anvendelsen 
af tjenesten er omfattet af 
risikokontrolforanstaltninger. 
Enkelthederne i de organisatoriske krav 
til disse nye former for handel bør 
fastlægges nærmere i delegerede 
retsakter. Dette skulle sikre, at kravene 
kan ændres, når det er nødvendigt for at 
tage højde for yderligere innovation og 
udvikling på området.

(49) Ud over foranstaltninger vedrørende 
algoritmisk handel og højfrekvenshandel 
bør direkte elektronisk adgang til 
markederne for kunder forbydes.

Or. en

Ændringsforslag 275
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Ud over foranstaltninger vedrørende 
algoritmisk handel og højfrekvenshandel 
bør der indføres kontrolforanstaltninger 
vedrørende investeringsselskaber, der giver 
deres kunder direkte elektronisk adgang til 
markederne, da der kan handles elektronisk 
via et sådant selskab, samt vedrørende en 
række lignende risici. Selskaber, der 
tilbyder direkte elektronisk adgang, bør 

(49) Idet den rolle, som direkte elektronisk 
adgang spiller i forhold til at fremme
investoraktiviteten på EU's finansielle 
markeder, anerkendes ud over 
foranstaltninger vedrørende algoritmisk 
handel og højfrekvenshandel bør der 
indføres kontrolforanstaltninger 
vedrørende investeringsselskaber, der giver 
deres kunder direkte elektronisk adgang til 
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desuden sikre, at de personer, der anvender 
en sådan tjeneste, er behørigt kvalificerede, 
og at anvendelsen af tjenesten er omfattet 
af risikokontrolforanstaltninger. 
Enkelthederne i de organisatoriske krav til 
disse nye former for handel bør fastlægges 
nærmere i delegerede retsakter. Dette 
skulle sikre, at kravene kan ændres, når det 
er nødvendigt for at tage højde for 
yderligere innovation og udvikling på 
området.

markederne, da der kan handles elektronisk 
via et sådant selskab, samt vedrørende en 
række lignende risici. Selskaber, der 
tilbyder direkte elektronisk adgang, bør 
desuden sikre, at de personer, der anvender 
en sådan tjeneste, er behørigt kvalificerede, 
og at anvendelsen af tjenesten er omfattet 
af risikokontrolforanstaltninger. 
Enkelthederne i de organisatoriske krav til 
disse nye former for handel bør fastlægges 
nærmere i delegerede retsakter. Dette 
skulle sikre, at kravene kan ændres, når det 
er nødvendigt for at tage højde for 
yderligere innovation og udvikling på 
området. Det er med det udtrykkelige 
formål at levere ovenstående 
kontrolforanstaltninger, at ESMA i 
samråd med markedet har fastlagt 
retningslinjerne om systemer og 
kontrolforanstaltninger i et automatiseret 
handelsmiljø for handelsplatforme, 
investeringsselskaber og kompetente 
myndigheder (ESMA/2011/456), og denne 
udvikling hilses velkommen.

Or. en

Begrundelse

Direkte elektronisk adgang er en vigtig del af moderne handelsmiljøer på mange regulerede 
markeder og MHF'er i og uden for EU. Hvis de kontrolleres korrekt, giver de investorer og 
deltagere mulighed for at vælge, hvordan og hvor de handler med finansielle instrumenter.
ESMA har sammen med markedsdeltagerne udarbejdet tydelige og nyttige retningslinjer, som 
rent praktisk viser, hvordan markedspladser kan acceptere direkte elektronisk adgang.

Ændringsforslag 276
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Ud over foranstaltninger vedrørende 
algoritmisk handel og højfrekvenshandel 
bør der indføres kontrolforanstaltninger 

(49) Ud over foranstaltninger vedrørende 
algoritmisk handel og højfrekvenshandel 
bør der indføres kontrolforanstaltninger 
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vedrørende investeringsselskaber, der giver 
deres kunder direkte elektronisk adgang til 
markederne, da der kan handles 
elektronisk via et sådant selskab, samt 
vedrørende en række lignende risici. 
Selskaber, der tilbyder direkte elektronisk 
adgang, bør desuden sikre, at de personer, 
der anvender en sådan tjeneste, er behørigt 
kvalificerede, og at anvendelsen af 
tjenesten er omfattet af 
risikokontrolforanstaltninger. 
Enkelthederne i de organisatoriske krav til 
disse nye former for handel bør fastlægges 
nærmere i delegerede retsakter. Dette 
skulle sikre, at kravene kan ændres, når det 
er nødvendigt for at tage højde for 
yderligere innovation og udvikling på 
området.

vedrørende investeringsselskaber, der giver 
deres kunder direkte markedsadgang til 
markederne. Selskaber, der tilbyder direkte 
markedsadgang, bør desuden sikre, at de 
personer, der anvender en sådan tjeneste, er 
behørigt kvalificerede, og at anvendelsen 
af tjenesten er omfattet af 
risikokontrolforanstaltninger. 
Enkelthederne i de organisatoriske krav til 
disse nye former for handel bør fastlægges 
nærmere i delegerede retsakter. Dette 
skulle sikre, at kravene kan ændres, når det 
er nødvendigt for at tage højde for 
yderligere innovation og udvikling på 
området.

Or. en

Ændringsforslag 277
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Ud over foranstaltninger vedrørende 
algoritmisk handel og højfrekvenshandel 
bør der indføres kontrolforanstaltninger 
vedrørende investeringsselskaber, der giver 
deres kunder direkte elektronisk adgang til 
markederne, da der kan handles 
elektronisk via et sådant selskab, samt 
vedrørende en række lignende risici. 
Selskaber, der tilbyder direkte elektronisk 
adgang, bør desuden sikre, at de personer, 
der anvender en sådan tjeneste, er behørigt 
kvalificerede, og at anvendelsen af 
tjenesten er omfattet af 
risikokontrolforanstaltninger. 
Enkelthederne i de organisatoriske krav til 
disse nye former for handel bør fastlægges 
nærmere i delegerede retsakter. Dette 

(49) Ud over foranstaltninger vedrørende 
algoritmisk handel og højfrekvenshandel
skal det sikres, at der etableres effektive 
kontrolforanstaltninger vedrørende 
investeringsselskaber, der giver deres 
kunder direkte markedsadgang, da der kan 
handles elektronisk via et sådant selskab, 
samt vedrørende en række lignende risici. 
Selskaber, der tilbyder direkte 
markedsadgang, bør desuden sikre, at de 
personer, der anvender en sådan tjeneste, er 
behørigt kvalificerede, og at anvendelsen 
af tjenesten er omfattet af 
risikokontrolforanstaltninger. 
Enkelthederne i de organisatoriske krav til 
disse nye former for handel bør fastlægges 
nærmere i delegerede retsakter. Dette 
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skulle sikre, at kravene kan ændres, når det 
er nødvendigt for at tage højde for 
yderligere innovation og udvikling på 
området.

skulle sikre, at kravene kan ændres, når det 
er nødvendigt for at tage højde for 
yderligere innovation og udvikling på 
området.

Or. en

Ændringsforslag 278
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Ud over foranstaltninger vedrørende 
algoritmisk handel og højfrekvenshandel 
bør der indføres kontrolforanstaltninger 
vedrørende investeringsselskaber, der giver 
deres kunder direkte elektronisk adgang til 
markederne, da der kan handles elektronisk 
via et sådant selskab, samt vedrørende en 
række lignende risici. Selskaber, der 
tilbyder direkte elektronisk adgang, bør 
desuden sikre, at de personer, der anvender 
en sådan tjeneste, er behørigt kvalificerede, 
og at anvendelsen af tjenesten er omfattet 
af risikokontrolforanstaltninger. 
Enkelthederne i de organisatoriske krav til 
disse nye former for handel bør fastlægges 
nærmere i delegerede retsakter. Dette 
skulle sikre, at kravene kan ændres, når det 
er nødvendigt for at tage højde for 
yderligere innovation og udvikling på 
området.

(49) Ud over foranstaltninger vedrørende 
algoritmisk handel og højfrekvenshandel 
bør der indføres kontrolforanstaltninger 
vedrørende investeringsselskaber, der giver 
deres kunder direkte markedsadgang til 
markederne, da der kan handles elektronisk 
via et sådant selskab, samt vedrørende en 
række lignende risici. Selskaber, der 
tilbyder direkte markedsadgang, bør 
desuden sikre, at de personer, der anvender 
en sådan tjeneste, er behørigt kvalificerede, 
og at anvendelsen af tjenesten er omfattet 
af risikokontrolforanstaltninger. 
Enkelthederne i de organisatoriske krav til 
disse nye former for handel bør fastlægges 
nærmere i delegerede retsakter. Dette 
skulle sikre, at kravene kan ændres, når det 
er nødvendigt for at tage højde for 
yderligere innovation og udvikling på 
området.

Or. en

Begrundelse

Henvisninger til direkte elektronisk handel bør ændres til "direkte markedsadgang", så de 
stemmer overens med ESMA's tekniske retningslinjer, som blev udsendt i februar 2012 om 
"Systemer og kontrolforanstaltninger i et automatiseret handelsmiljø for handelsplatforme, 
investeringsselskaber og kompetente myndigheder", ESMA/2012/122 (DA).
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Ændringsforslag 279
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) I øjeblikket opererer en lang række 
markedspladser i EU, og nogle af disse 
handler med identiske instrumenter. For at 
håndtere potentielle risici for investorernes 
interesser er det nødvendigt at formalisere 
og yderligere harmonisere 
fremgangsmåden i forbindelse med 
konsekvenserne for handelen på andre 
markedspladser, hvis en enkelt 
markedsplads beslutter at suspendere 
handelen med et finansielt instrument eller 
fjerne det fra handelen. Af hensyn til 
retssikkerheden og en forsvarlig håndtering 
af interessekonflikter bør det i forbindelse 
med suspension eller fjernelse af 
instrumenter fra handelen sikres, at hvis et 
enkelt reguleret marked eller en MHF 
beslutter at standse handelen på grund af 
manglende oplysninger om en udsteder 
eller et finansielt instrument, gør de øvrige 
markeder eller MHF'er det samme, 
medmindre det kan begrundes i 
ekstraordinære omstændigheder at 
fortsætte handelen. Herudover er det 
nødvendigt at formalisere og forbedre 
informationsudvekslingen og samarbejdet 
mellem markedspladserne i tilfælde af 
ekstraordinære omstændigheder
vedrørende et bestemt instrument, der 
handles på flere markedspladser.

(50) I øjeblikket opererer en lang række 
markedspladser i EU, og nogle af disse 
handler med identiske instrumenter. For at 
håndtere potentielle risici for investorernes 
interesser er det nødvendigt at formalisere 
og yderligere harmonisere 
fremgangsmåden i forbindelse med 
konsekvenserne for handelen på andre 
markedspladser, hvis en enkelt 
markedsplads beslutter at suspendere 
handelen med et finansielt instrument eller 
fjerne det fra handelen. Af hensyn til 
retssikkerheden og en forsvarlig håndtering 
af interessekonflikter bør det i forbindelse 
med suspension eller fjernelse af 
instrumenter fra handelen sikres, at hvis et 
enkelt reguleret marked eller en MHF 
beslutter at standse handelen på grund af 
manglende oplysninger om en udsteder 
eller et finansielt instrument, gør de øvrige 
markeder eller MHF'er det samme, 
medmindre det kan begrundes i 
ekstraordinære omstændigheder at 
fortsætte handelen. Herudover er det 
nødvendigt at formalisere og forbedre 
informationsudvekslingen og samarbejdet 
mellem markedspladserne yderligere 
vedrørende et bestemt instrument, der 
handles på flere markedspladser.

Derfor bør det primære noteringssted 
udpeges til at påtage sig det overordnede 
ansvar for realtidsovervågning, og der bør 
stilles krav om, at det primære og 
sekundære noteringssted samarbejder. 
Det primære noteringssted bør ikke kunne 
anvende oplysninger fra det sekundære 
noteringssted af forretningsmæssige 
hensyn. Der bør etableres "vandtætte 
skotter" eller etiske barrierer mellem det 
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primære noteringssteds forretnings- og 
overvågningsafdelinger for at undgå 
interessekonflikter eller 
markedsmanipulation. Det sekundære 
marked bør have mulighed for at anvende 
enhver form for overvågningsteknologi, 
som sætter det i stand til at overholde sine 
forpligtelser i overensstemmelse med dette 
direktiv og forordning … [MAR], uanset
hvilken overvågningsteknologi det 
primære noteringssted anvender.

Or. en

Begrundelse

Eftersom markedets fragmentering har øget muligheden for at misbruge og manipulere med 
markedet ved hjælp af tværgående markedsstrategier, skal disse markeders 
overvågningsfunktioner samarbejde for at sikre, at også tværgående markedsstrategier kan 
påvises. Det primære noteringssted har de bedste muligheder for at påtage sig det 
overordnede ansvar, da det er tættere på udstederens informationsstrøm. Dette vil lukke 
påvisningshullet i et fragmenteret handelsmiljø.

Ændringsforslag 280
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) I øjeblikket opererer en lang række 
markedspladser i EU, og nogle af disse 
handler med identiske instrumenter. For at 
håndtere potentielle risici for investorernes 
interesser er det nødvendigt at formalisere 
og yderligere harmonisere 
fremgangsmåden i forbindelse med 
konsekvenserne for handelen på andre 
markedspladser, hvis en enkelt 
markedsplads beslutter at suspendere 
handelen med et finansielt instrument eller 
fjerne det fra handelen. Af hensyn til 
retssikkerheden og en forsvarlig håndtering 
af interessekonflikter bør det i forbindelse 
med suspension eller fjernelse af 

(50) I øjeblikket opererer en lang række 
markedspladser i EU, og nogle af disse 
handler med identiske instrumenter. For at 
håndtere potentielle risici for investorernes 
interesser er det nødvendigt at formalisere 
og yderligere harmonisere 
fremgangsmåden i forbindelse med 
konsekvenserne for handelen på andre 
markedspladser, hvis en enkelt 
markedsplads beslutter at suspendere 
handelen med et finansielt instrument eller 
fjerne det fra handelen. Af hensyn til 
retssikkerheden og en forsvarlig håndtering 
af interessekonflikter bør det i forbindelse 
med suspension eller fjernelse af 
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instrumenter fra handelen sikres, at hvis et 
enkelt reguleret marked eller en MHF 
beslutter at standse handelen på grund af 
manglende oplysninger om en udsteder 
eller et finansielt instrument, gør de øvrige 
markeder eller MHF'er det samme, 
medmindre det kan begrundes i 
ekstraordinære omstændigheder at 
fortsætte handelen. Herudover er det 
nødvendigt at formalisere og forbedre 
informationsudvekslingen og samarbejdet 
mellem markedspladserne i tilfælde af 
ekstraordinære omstændigheder 
vedrørende et bestemt instrument, der 
handles på flere markedspladser.

instrumenter fra handelen sikres, at hvis et 
enkelt reguleret marked eller en MHF 
beslutter at standse handelen på grund af 
manglende oplysninger om en udsteder 
eller et finansielt instrument, gør de øvrige 
markeder eller MHF'er det samme, 
medmindre det kan begrundes i 
ekstraordinære omstændigheder at 
fortsætte handelen. Herudover er det 
nødvendigt at formalisere og forbedre 
informationsudvekslingen og samarbejdet 
mellem markedspladserne yderligere 
vedrørende et bestemt instrument, der 
handles på flere markedspladser. Derfor 
bør det primære noteringssteds 
kompetente myndighed udpeges til at 
påtage sig det overordnede ansvar for 
realtidsovervågning, og der bør stilles 
krav om, at det primære og sekundære 
noteringssted samarbejder.

Or. en

Begrundelse

Eftersom markedets fragmentering har øget muligheden for at misbruge og manipulere med 
markedet ved hjælp af tværgående markedsstrategier, skal disse markeders 
overvågningsfunktioner samarbejde for at sikre, at sådanne tværgående markedsstrategier 
kan spores. Det primære noteringssteds kompetente myndighed har de bedste muligheder for 
at påtage sig det overordnede ansvar, da det er tættere på udstederens informationsstrøm.
Der skal stilles krav om, at det sekundære marked skal samarbejde.

Ændringsforslag 281
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) I øjeblikket opererer en lang række 
markedspladser i EU, og nogle af disse 
handler med identiske instrumenter. For at 
håndtere potentielle risici for investorernes
interesser er det nødvendigt at formalisere 

(50) I øjeblikket opererer en lang række 
markedspladser i EU, og nogle af disse 
handler med identiske instrumenter. For at 
håndtere potentielle risici for investorernes 
interesser er det nødvendigt at formalisere 
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og yderligere harmonisere 
fremgangsmåden i forbindelse med 
konsekvenserne for handelen på andre 
markedspladser, hvis en enkelt 
markedsplads beslutter at suspendere 
handelen med et finansielt instrument eller 
fjerne det fra handelen. Af hensyn til 
retssikkerheden og en forsvarlig håndtering 
af interessekonflikter bør det i forbindelse 
med suspension eller fjernelse af 
instrumenter fra handelen sikres, at hvis et 
enkelt reguleret marked eller en MHF 
beslutter at standse handelen på grund af 
manglende oplysninger om en udsteder 
eller et finansielt instrument, gør de øvrige 
markeder eller MHF'er det samme, 
medmindre det kan begrundes i 
ekstraordinære omstændigheder at 
fortsætte handelen. Herudover er det 
nødvendigt at formalisere og forbedre 
informationsudvekslingen og samarbejdet 
mellem markedspladserne i tilfælde af 
ekstraordinære omstændigheder 
vedrørende et bestemt instrument, der 
handles på flere markedspladser.

og yderligere harmonisere 
fremgangsmåden i forbindelse med 
konsekvenserne for handelen på andre
markedspladser, hvis en enkelt 
markedsplads beslutter at suspendere 
handelen med et finansielt instrument eller 
fjerne det fra handelen. Af hensyn til 
retssikkerheden og en forsvarlig håndtering 
af interessekonflikter bør det i forbindelse 
med suspension eller fjernelse af 
instrumenter fra handelen sikres, at hvis et 
enkelt reguleret marked eller en MHF 
beslutter at standse handelen på grund af 
manglende oplysninger om en udsteder 
eller et finansielt instrument, gør de øvrige 
markeder eller MHF'er det samme. 
Herudover er det nødvendigt at formalisere 
og forbedre informationsudvekslingen og 
samarbejdet mellem markedspladserne i 
tilfælde af ekstraordinære omstændigheder 
vedrørende et bestemt instrument, der 
handles på flere markedspladser.

Or. en

Begrundelse

Alle markeder skal standse handelen på samme tid for at bevare markedets integritet og lige 
vilkår blandt markedspladser.

Ændringsforslag 282
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) I øjeblikket opererer en lang række 
markedspladser i EU, og nogle af disse 
handler med identiske instrumenter. For at 
håndtere potentielle risici for investorernes 
interesser er det nødvendigt at formalisere 

(50) I øjeblikket opererer en lang række 
markedspladser i EU, og nogle af disse 
handler med identiske instrumenter. For at 
håndtere potentielle risici for investorernes 
interesser er det nødvendigt at formalisere 
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og yderligere harmonisere 
fremgangsmåden i forbindelse med 
konsekvenserne for handelen på andre 
markedspladser, hvis en enkelt 
markedsplads beslutter at suspendere 
handelen med et finansielt instrument eller 
fjerne det fra handelen. Af hensyn til 
retssikkerheden og en forsvarlig håndtering 
af interessekonflikter bør det i forbindelse 
med suspension eller fjernelse af 
instrumenter fra handelen sikres, at hvis et 
enkelt reguleret marked eller en MHF 
beslutter at standse handelen på grund af 
manglende oplysninger om en udsteder 
eller et finansielt instrument, gør de øvrige 
markeder eller MHF'er det samme, 
medmindre det kan begrundes i 
ekstraordinære omstændigheder at 
fortsætte handelen. Herudover er det 
nødvendigt at formalisere og forbedre 
informationsudvekslingen og samarbejdet 
mellem markedspladserne i tilfælde af 
ekstraordinære omstændigheder 
vedrørende et bestemt instrument, der 
handles på flere markedspladser.

og yderligere harmonisere 
fremgangsmåden i forbindelse med 
konsekvenserne for handelen på andre 
markedspladser, hvis en enkelt 
markedsplads beslutter at suspendere 
handelen med et finansielt instrument eller 
fjerne det fra handelen. Af hensyn til 
retssikkerheden og en forsvarlig håndtering 
af interessekonflikter bør det i forbindelse 
med suspension eller fjernelse af 
instrumenter fra handelen sikres, at hvis et 
enkelt reguleret marked eller en MHF 
beslutter at standse handelen på grund af 
manglende oplysninger om en udsteder 
eller et finansielt instrument, gør de øvrige 
markeder eller MHF'er det samme, 
medmindre det kan begrundes i 
ekstraordinære omstændigheder at 
fortsætte handelen. Herudover er det 
nødvendigt at formalisere og forbedre 
informationsudvekslingen og samarbejdet 
vedrørende et bestemt instrument, der 
handles på flere markedspladser. For at 
opnå dette bør det primære noteringssted 
være ansvarligt for realtidsovervågningen 
af alle ordrebøger for både primære og 
sekundære markedspladser.

Or. en

Begrundelse

Markedets fragmentering som følge af gennemførelsen af MiFID har øget muligheden for at 
misbruge og manipulere med markedet ved hjælp af tværgående markedsstrategier. Der 
findes ingen realtidsovervågningsfunktion, der ser på den overordnede handel på én gang, 
hverken hos markedspladserne eller de kompetente myndigheder. Dette smuthul skal lukkes.
Det primære noteringssteds overvågningsfunktion bør kunne løse problemet. Det er tættest på 
udstederens informationsstrøm.

Ændringsforslag 283
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
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Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) I øjeblikket opererer en lang række 
markedspladser i EU, og nogle af disse 
handler med identiske instrumenter. For at 
håndtere potentielle risici for investorernes 
interesser er det nødvendigt at formalisere 
og yderligere harmonisere
fremgangsmåden i forbindelse med 
konsekvenserne for handelen på andre 
markedspladser, hvis en enkelt 
markedsplads beslutter at suspendere 
handelen med et finansielt instrument eller 
fjerne det fra handelen. Af hensyn til 
retssikkerheden og en forsvarlig håndtering 
af interessekonflikter bør det i forbindelse 
med suspension eller fjernelse af 
instrumenter fra handelen sikres, at hvis et 
enkelt reguleret marked eller en MHF 
beslutter at standse handelen på grund af 
manglende oplysninger om en udsteder 
eller et finansielt instrument, gør de øvrige 
markeder eller MHF'er det samme, 
medmindre det kan begrundes i 
ekstraordinære omstændigheder at 
fortsætte handelen. Herudover er det 
nødvendigt at formalisere og forbedre 
informationsudvekslingen og samarbejdet 
mellem markedspladserne i tilfælde af 
ekstraordinære omstændigheder 
vedrørende et bestemt instrument, der 
handles på flere markedspladser.

(50) I øjeblikket opererer en lang række 
markedspladser i EU, og nogle af disse 
handler med identiske instrumenter. For at 
håndtere potentielle risici for investorernes 
interesser er det nødvendigt at formalisere 
og yderligere koordinere fremgangsmåden 
i forbindelse med konsekvenserne for 
handelen på andre markedspladser, hvis en 
enkelt markedsplads beslutter at 
suspendere handelen med et finansielt 
instrument eller fjerne det fra handelen. Af 
hensyn til retssikkerheden og en forsvarlig 
håndtering af interessekonflikter bør det i 
forbindelse med suspension eller fjernelse 
af instrumenter fra handelen sikres, at hvis 
et enkelt reguleret marked eller en MHF 
beslutter at standse handelen på grund af 
manglende oplysninger om en udsteder 
eller et finansielt instrument, underrettes 
de øvrige markeder eller MHF'er om det 
samme og gør dette, medmindre det kan 
begrundes i ekstraordinære 
omstændigheder at fortsætte handelen. 
Herudover er det nødvendigt at formalisere 
og forbedre informationsudvekslingen og 
samarbejdet mellem markedspladserne i 
tilfælde af ekstraordinære omstændigheder 
vedrørende et bestemt instrument, der 
handles på flere markedspladser.

Or. en

Ændringsforslag 284
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 51 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51a) Der findes mange måder, hvorpå 
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investorernes afkast reduceres, herunder 
gebyrer, omkostninger og andre fradrag.
Disse kan ligge i flere lag, så de ikke er 
synlige eller endda korrigeres som 
investeringer i et efterfølgende lag eller en 
efterfølgende ramme, hvilket gør det 
vanskeligt for investorerne at forstå det 
samlede fradrag. Derfor skal alle fradrag 
beskrives samlet, og investorer skal have 
et billede af den langsigtede indvirkning 
på afkastet gennem en direkte 
sammenligning af afkastet til investoren 
sammenlignet med det samlede fradrag.
Dette billede bør gives forud for 
investeringen på grundlag af en rimelig 
prognose og mindst en gang om året for 
hver faktisk investering. ESMA bør 
udstede retningslinjer om passende 
formater for prognoser og præsentationer.

Or. en

Ændringsforslag 285
Herbert Dorfmann

Forslag til direktiv
Betragtning 51 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51a) Medlemsstaterne sikrer navnlig, at 
investeringsselskaberne vurderer, om de 
distribuerede finansielle instrumenter 
stemmer overens (navnlig hvor de er 
udformet direkte) under behørig 
hensyntagen til deres karakteristika i 
forhold til karakteristika og behov hos 
kunder inden for den målgruppe, som 
disse instrumenter henvender sig til.
Medlemsstaterne bør endvidere kræve, at 
investeringsselskaberne træffer rimelige 
forholdsregler til at sikre, at salgs- og 
distributionspolitikken stemmer overens 
med reglerne for vurdering af egnethed 
og hensigtsmæssighed.
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Or. en

Ændringsforslag 286
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) For at give investorerne alle relevante 
oplysninger bør der stilles krav om, at 
investeringsselskaber, der yder 
investeringsrådgivning, præciserer 
grundlaget for deres rådgivning, navnlig 
hvilke produkter de tager med i betragtning 
ved personlige anbefalinger til kunder, 
hvorvidt deres investeringsrådgivning er 
uafhængig, og hvorvidt de giver kunderne 
en løbende vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters 
hensigtsmæssighed. Det bør også kræves, 
at investeringsselskaber forklarer deres 
kunder, hvorfor de giver dem de 
pågældende råd. For yderligere at 
præcisere regelsættet for 
investeringsrådgivning og samtidig give 
investeringsselskaber og kunder en vis 
valgfrihed, bør der fastsættes betingelser 
for leveringen af denne tjenesteydelse, når 
selskaberne meddeler kunderne, at den 
leveres på uafhængigt grundlag. For at 
styrke investorbeskyttelsen og skabe større 
klarhed for kunderne om den 
tjenesteydelse, de modtager, bør 
selskabernes mulighed for at acceptere 
eller modtage tilskyndelser fra 
tredjemand, herunder især udstedere eller 
produktleverandører, yderligere 
begrænses, når de leverer 
investeringsrådgivning på uafhængigt 
grundlag og yder porteføljepleje. I 
sådanne tilfælde bør kun begrænsede 
naturalieydelser såsom indføring i 

(52) For at give investorerne alle relevante 
oplysninger bør der stilles krav om, at 
investeringsselskaber, der yder 
investeringsrådgivning, præciserer 
grundlaget for deres rådgivning, navnlig 
hvilke produkter de tager med i betragtning 
ved personlige anbefalinger til kunder, 
hvorvidt de tilbyder 
investeringsrådgivning, og hvorvidt 
investeringsselskaberne giver kunderne en 
periodisk vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters 
hensigtsmæssighed. Det bør også kræves, 
at investeringsselskaber forklarer deres 
kunder, hvorfor de giver dem de 
pågældende råd. For yderligere at 
præcisere regelsættet for 
investeringsrådgivning og samtidig give 
investeringsselskaber og kunder en vis 
valgfrihed, bør der fastsættes betingelser 
for leveringen af denne tjenesteydelse, når 
selskaberne meddeler kunderne, at der er 
accepteret eller modtaget tilskyndelser fra 
tredjemand. Når et investeringsselskab 
yder porteføljepleje, må det ikke acceptere 
eller modtage gebyrer, provisioner eller 
andre pengeydelser, der betales eller ydes 
af tredjemand eller en person, der handler 
på tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder, medmindre 
kunden er behørigt underrettet om 
sådanne gebyrer, provisioner eller 
pengeydelser, inden den relevante 
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produkternes karakteristika være tilladt, 
forudsat at de ikke forhindrer 
investeringsselskaberne i at handle i 
kundernes bedste interesse som præciseret 
i direktiv 2006/73/EF.

tjenesteydelse leveres, eller disse gebyrer, 
provisioner eller pengeydelser er til 
kundens ultimative fordel.

Or. en

Begrundelse

Monetære tilskyndelser bør ikke forbydes, forudsat at de ikke forhindrer 
investeringsselskaberne i at handle i kundernes bedste interesse som præciseret i artikel 26 i 
direktiv 2006/73/EF. Naturalieydelser hjælper i høj grad formueforvalterne med at træffe 
investeringsbeslutninger og er underlagt kravet på niveau 2 i MiFID om, at de forbedrer 
tjenesteydelsens kvalitet. Tilskyndelser bør altid anvendes med forbehold af kundernes 
udtrykkelige samtykke.

Ændringsforslag 287
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) For at give investorerne alle relevante 
oplysninger bør der stilles krav om, at 
investeringsselskaber, der yder 
investeringsrådgivning, præciserer 
grundlaget for deres rådgivning, navnlig 
hvilke produkter de tager med i betragtning 
ved personlige anbefalinger til kunder, 
hvorvidt deres investeringsrådgivning er 
uafhængig, og hvorvidt de giver kunderne 
en løbende vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters 
hensigtsmæssighed. Det bør også kræves, 
at investeringsselskaber forklarer deres 
kunder, hvorfor de giver dem de 
pågældende råd. For yderligere at 
præcisere regelsættet for 
investeringsrådgivning og samtidig give 
investeringsselskaber og kunder en vis 
valgfrihed, bør der fastsættes betingelser 
for leveringen af denne tjenesteydelse, når 
selskaberne meddeler kunderne, at den 

(52) For at give investorerne alle relevante 
oplysninger bør der stilles krav om, at 
investeringsselskaber, der yder 
investeringsrådgivning, præciserer 
grundlaget for deres rådgivning, navnlig 
hvilke produkter de tager med i betragtning 
ved personlige anbefalinger til kunder, 
hvorvidt deres investeringsrådgivning er 
uafhængig, og hvorvidt 
investeringsselskaberne giver kunderne en 
periodisk vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters 
hensigtsmæssighed. Det bør også kræves, 
at investeringsselskaber forklarer deres 
kunder, hvorfor de giver dem de 
pågældende råd. For yderligere at 
præcisere regelsættet for 
investeringsrådgivning og samtidig give 
investeringsselskaber og kunder en vis 
valgfrihed, bør der fastsættes betingelser 
for leveringen af denne tjenesteydelse, når 
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leveres på uafhængigt grundlag. For at 
styrke investorbeskyttelsen og skabe større 
klarhed for kunderne om den 
tjenesteydelse, de modtager, bør 
selskabernes mulighed for at acceptere
eller modtage tilskyndelser fra tredjemand, 
herunder især udstedere eller 
produktleverandører, yderligere 
begrænses, når de leverer
investeringsrådgivning på uafhængigt 
grundlag og yder porteføljepleje. I sådanne 
tilfælde bør kun begrænsede 
naturalieydelser såsom indføring i 
produkternes karakteristika være tilladt, 
forudsat at de ikke forhindrer 
investeringsselskaberne i at handle i 
kundernes bedste interesse som præciseret i 
direktiv 2006/73/EF.

selskaberne meddeler kunderne, at den 
leveres på uafhængigt grundlag. For at 
styrke investorbeskyttelsen og skabe større 
klarhed for kunderne om den 
tjenesteydelse, de modtager, bør 
selskaberne forbydes at betale eller 
modtage tilskyndelser til eller fra 
tredjemand, herunder især udstedere, 
selskaber, der udfører ordrer på vegne af 
kunder eller produktleverandører i 
forbindelse med ydelse af 
investeringsrådgivning, porteføljepleje
eller salg uden rådgivning til 
detailkunder. I sådanne tilfælde bør kun 
begrænsede naturalieydelser såsom 
indføring i produkternes karakteristika og 
for selskaber, der yder porteføljepleje i 
forbindelse med udførelse af ordrer og 
forskning, være tilladt, forudsat at disse 
tjenesteydelser ikke eller sandsynligvis 
ikke forhindrer investeringsselskaberne i at 
handle i kundernes bedste interesse som 
præciseret i direktiv 2006/73/EF.

Or. en

Begrundelse

Det Forenede Kongerige har indført højere standarder inden for forbrugerbeskyttelse i form 
af det såkaldte "Retail Distribution Review". I EU's indre markeds interesse og med hensyn til 
at beskytte alle forbrugere i EU samt sikre lige vilkår for finansielle rådgivere bør disse 
højere standarder anvendes i hele MiFID.

Ændringsforslag 288
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) For at give investorerne alle relevante 
oplysninger bør der stilles krav om, at 
investeringsselskaber, der yder 
investeringsrådgivning, præciserer 
grundlaget for deres rådgivning, navnlig 

(52) For at give investorerne alle relevante 
oplysninger bør der stilles krav om, at 
investeringsselskaber, der yder 
investeringsrådgivning, præciserer 
grundlaget for deres rådgivning, navnlig 
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hvilke produkter de tager med i betragtning 
ved personlige anbefalinger til kunder, 
hvorvidt deres investeringsrådgivning er 
uafhængig, og hvorvidt de giver kunderne 
en løbende vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters 
hensigtsmæssighed. Det bør også kræves, 
at investeringsselskaber forklarer deres 
kunder, hvorfor de giver dem de 
pågældende råd. For yderligere at 
præcisere regelsættet for 
investeringsrådgivning og samtidig give 
investeringsselskaber og kunder en vis 
valgfrihed, bør der fastsættes betingelser 
for leveringen af denne tjenesteydelse, når 
selskaberne meddeler kunderne, at den
leveres på uafhængigt grundlag. For at 
styrke investorbeskyttelsen og skabe større 
klarhed for kunderne om den 
tjenesteydelse, de modtager, bør 
selskabernes mulighed for at acceptere 
eller modtage tilskyndelser fra 
tredjemand, herunder især udstedere eller 
produktleverandører, yderligere 
begrænses, når de leverer 
investeringsrådgivning på uafhængigt 
grundlag og yder porteføljepleje. I 
sådanne tilfælde bør kun begrænsede 
naturalieydelser såsom indføring i 
produkternes karakteristika være tilladt, 
forudsat at de ikke forhindrer 
investeringsselskaberne i at handle i 
kundernes bedste interesse som præciseret 
i direktiv 2006/73/EF.

hvilke produkter de tager med i betragtning 
ved personlige anbefalinger til kunder, 
hvorvidt investeringsrådgivningen ydes
sammen med accept eller modtagelse af 
tilskyndelser fra tredjemand, og hvorvidt 
investeringsselskaberne giver kunderne en 
periodisk vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters 
hensigtsmæssighed. Det bør også kræves, 
at investeringsselskaber forklarer deres 
kunder, hvorfor de giver dem de 
pågældende råd. For yderligere at 
præcisere regelsættet for 
investeringsrådgivning og samtidig give 
investeringsselskaber og kunder en vis 
valgfrihed, bør der fastsættes betingelser 
for leveringen af denne tjenesteydelse, når 
selskaberne meddeler kunderne, at 
rådgivningen leveres sammen med en 
accept eller modtagelse af tilskyndelser 
fra tredjeparter. Når et 
investeringsselskab yder porteføljepleje til 
professionelle kunder og detailkunder 
inden for betydningen af artikel 4, stk. 1, 
punkt 9 og 10, bør det inden aftalens 
indgåelse underrette kunden om det 
forventede niveau af tilskyndelser, 
ligesom der i periodiske rapporter bør 
oplyses om alle betalte eller modtagne 
tilskyndelser.

Or. en

Begrundelse

Investeringsselskaber, der leverer porteføljepleje, må ikke acceptere pengeydelser fra 
tredjemand for sådanne tjenesteydelser (medmindre de modtages direkte fra investorer). I den 
citerede forpligtelser tages der ikke højde for, at detailkunder og professionelle kunder 
generelt kræver et højere beskyttelsesniveau sammenlignet med godkendte modparter. På 
denne baggrund bør forordningens anvendelsesområde begrænses til situationer, hvor 
finansiel porteføljepleje leveres til detailkunder og professionelle kunder.
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Ændringsforslag 289
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) For at give investorerne alle relevante 
oplysninger bør der stilles krav om, at 
investeringsselskaber, der yder 
investeringsrådgivning, præciserer 
grundlaget for deres rådgivning, navnlig 
hvilke produkter de tager med i betragtning 
ved personlige anbefalinger til kunder, 
hvorvidt deres investeringsrådgivning er 
uafhængig, og hvorvidt de giver kunderne 
en løbende vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters 
hensigtsmæssighed. Det bør også kræves, 
at investeringsselskaber forklarer deres 
kunder, hvorfor de giver dem de 
pågældende råd. For yderligere at 
præcisere regelsættet for 
investeringsrådgivning og samtidig give 
investeringsselskaber og kunder en vis 
valgfrihed, bør der fastsættes betingelser 
for leveringen af denne tjenesteydelse, når 
selskaberne meddeler kunderne, at den 
leveres på uafhængigt grundlag. For at 
styrke investorbeskyttelsen og skabe større 
klarhed for kunderne om den 
tjenesteydelse, de modtager, bør 
selskabernes mulighed for at acceptere 
eller modtage tilskyndelser fra tredjemand, 
herunder især udstedere eller 
produktleverandører, yderligere begrænses, 
når de leverer investeringsrådgivning på 
uafhængigt grundlag og yder 
porteføljepleje. I sådanne tilfælde bør kun 
begrænsede naturalieydelser såsom 
indføring i produkternes karakteristika 
være tilladt, forudsat at de ikke forhindrer 
investeringsselskaberne i at handle i 
kundernes bedste interesse som præciseret i 
direktiv 2006/73/EF.

(52) For at give investorerne alle relevante 
oplysninger bør der stilles krav om, at 
investeringsselskaber, der yder 
investeringsrådgivning, præciserer 
grundlaget for deres rådgivning, navnlig 
hvilke produkter de tager med i betragtning 
ved personlige anbefalinger til kunder, 
hvorvidt deres investeringsrådgivning er 
uafhængig, og hvorvidt de giver kunderne 
en løbende vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters 
hensigtsmæssighed. Det bør også kræves, 
at investeringsselskaber forklarer deres 
kunder, hvorfor de giver dem de 
pågældende råd. For yderligere at 
præcisere regelsættet for 
investeringsrådgivning og samtidig give 
investeringsselskaber og kunder en vis 
valgfrihed, bør der fastsættes betingelser 
for leveringen af denne tjenesteydelse, når 
selskaberne meddeler kunderne, at den 
leveres på uafhængigt grundlag. For at 
styrke investorbeskyttelsen og skabe større 
klarhed for kunderne om den 
tjenesteydelse, de modtager, bør 
selskabernes mulighed for at acceptere 
eller modtage tilskyndelser fra tredjemand, 
herunder især udstedere eller 
produktleverandører, yderligere begrænses, 
når de leverer investeringsrådgivning på 
uafhængigt grundlag og yder 
porteføljepleje. I sådanne tilfælde bør kun 
begrænsede naturalieydelser såsom 
indføring i produkternes karakteristika 
være tilladt, forudsat at disse 
tjenesteydelser ikke forhindrer 
investeringsselskaberne i at handle i 
kundernes bedste interesse som præciseret i 
direktiv 2006/73/EF. For at beskytte 
forbrugerne yderligere bør det sikres, at 
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investeringsselskaber ikke betaler eller 
vurderer deres medarbejderes indsats på 
en måde, der strider mod selskabernes 
forpligtelse til at handle i kundernes 
bedste interesse.

Or. en

Ændringsforslag 290
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) For at give investorerne alle relevante 
oplysninger bør der stilles krav om, at 
investeringsselskaber, der yder 
investeringsrådgivning, præciserer 
grundlaget for deres rådgivning, navnlig 
hvilke produkter de tager med i betragtning 
ved personlige anbefalinger til kunder, 
hvorvidt deres investeringsrådgivning er 
uafhængig, og hvorvidt de giver kunderne 
en løbende vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters 
hensigtsmæssighed. Det bør også kræves, 
at investeringsselskaber forklarer deres 
kunder, hvorfor de giver dem de 
pågældende råd. For yderligere at 
præcisere regelsættet for 
investeringsrådgivning og samtidig give 
investeringsselskaber og kunder en vis 
valgfrihed, bør der fastsættes betingelser 
for leveringen af denne tjenesteydelse, når 
selskaberne meddeler kunderne, at den 
leveres på uafhængigt grundlag. For at 
styrke investorbeskyttelsen og skabe større 
klarhed for kunderne om den 
tjenesteydelse, de modtager, bør 
selskabernes mulighed for at acceptere 
eller modtage tilskyndelser fra tredjemand, 
herunder især udstedere eller 
produktleverandører, yderligere begrænses, 
når de leverer investeringsrådgivning på 

(52) For at give investorerne alle relevante 
oplysninger bør der stilles krav om, at 
investeringsselskaber, der yder 
investeringsrådgivning, præciserer 
grundlaget for deres rådgivning, navnlig 
hvilke produkter de tager med i betragtning 
ved personlige anbefalinger til kunder, 
hvorvidt deres investeringsrådgivning er 
uafhængig, og hvorvidt de giver kunderne 
en løbende vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters 
hensigtsmæssighed. Det bør også kræves, 
at investeringsselskaber forklarer deres 
kunder, hvorfor de giver dem de 
pågældende råd. For yderligere at 
præcisere regelsættet for 
investeringsrådgivning og samtidig give 
investeringsselskaber og kunder en vis 
valgfrihed, bør der fastsættes betingelser 
for leveringen af denne tjenesteydelse, når 
selskaberne meddeler kunderne, at den 
leveres på uafhængigt grundlag. For at 
styrke investorbeskyttelsen og skabe større 
klarhed for kunderne om den 
tjenesteydelse, de modtager, bør 
selskabernes mulighed for at acceptere 
eller modtage tilskyndelser fra tredjemand, 
herunder især udstedere eller 
produktleverandører, yderligere begrænses, 
når de leverer investeringsrådgivning på 
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uafhængigt grundlag og yder 
porteføljepleje. I sådanne tilfælde bør kun 
begrænsede naturalieydelser såsom 
indføring i produkternes karakteristika 
være tilladt, forudsat at de ikke forhindrer 
investeringsselskaberne i at handle i 
kundernes bedste interesse som præciseret
i direktiv 2006/73/EF.

uafhængigt grundlag og yder 
porteføljepleje. I sådanne tilfælde bør kun 
begrænsede naturalieydelser såsom 
indføring i produkternes karakteristika 
være tilladt. Medmindre det udtrykkelig 
forbydes i overensstemmelse med dette 
direktiv, bør tilskyndelser være underlagt 
betingelserne i artikel 26 i direktiv 
2006/73/EF.

Or. en

Ændringsforslag 291
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) For at give investorerne alle relevante 
oplysninger bør der stilles krav om, at 
investeringsselskaber, der yder 
investeringsrådgivning, præciserer 
grundlaget for deres rådgivning, navnlig 
hvilke produkter de tager med i betragtning 
ved personlige anbefalinger til kunder, 
hvorvidt deres investeringsrådgivning er 
uafhængig, og hvorvidt de giver kunderne 
en løbende vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters 
hensigtsmæssighed. Det bør også kræves, 
at investeringsselskaber forklarer deres 
kunder, hvorfor de giver dem de 
pågældende råd. For yderligere at
præcisere regelsættet for 
investeringsrådgivning og samtidig give 
investeringsselskaber og kunder en vis 
valgfrihed, bør der fastsættes betingelser 
for leveringen af denne tjenesteydelse, når 
selskaberne meddeler kunderne, at den 
leveres på uafhængigt grundlag. For at 
styrke investorbeskyttelsen og skabe større 
klarhed for kunderne om den 
tjenesteydelse, de modtager, bør 
selskabernes mulighed for at acceptere 

(52) For at give investorerne alle relevante 
oplysninger bør der stilles krav om, at 
investeringsselskaber, der yder 
investeringsrådgivning, præciserer 
grundlaget for deres rådgivning, navnlig 
hvilke produkter de tager med i betragtning 
ved personlige anbefalinger til kunder, 
hvorvidt deres investeringsrådgivning er 
uafhængig, og hvorvidt 
investeringsselskabet giver kunderne en 
periodisk vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters 
hensigtsmæssighed. Det bør også kræves, 
at investeringsselskaber forklarer deres 
kunder, hvorfor de giver dem de 
pågældende råd. For yderligere at 
præcisere regelsættet for 
investeringsrådgivning og samtidig give 
investeringsselskaber og kunder en vis 
valgfrihed, bør der fastsættes betingelser 
for leveringen af denne tjenesteydelse, når 
selskaberne meddeler kunderne, at den 
leveres på uafhængigt grundlag. For at 
styrke investorbeskyttelsen og skabe større 
klarhed for kunderne om den 
tjenesteydelse, de modtager, bør 
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eller modtage tilskyndelser fra tredjemand, 
herunder især udstedere eller 
produktleverandører, yderligere begrænses, 
når de leverer investeringsrådgivning på 
uafhængigt grundlag og yder 
porteføljepleje. I sådanne tilfælde bør kun 
begrænsede naturalieydelser såsom 
indføring i produkternes karakteristika 
være tilladt, forudsat at de ikke forhindrer 
investeringsselskaberne i at handle i 
kundernes bedste interesse som præciseret i 
direktiv 2006/73/EF.

selskabernes mulighed for at acceptere 
eller modtage tilskyndelser fra tredjemand, 
herunder især udstedere, selskaber, der 
udfører ordrer på vegne af kunder eller 
produktleverandører, yderligere begrænses, 
når de leverer investeringsrådgivning og 
yder porteføljepleje. I sådanne tilfælde bør 
kun begrænsede naturalieydelser såsom 
indføring i produkternes karakteristika og 
for selskaber, der yder porteføljepleje, 
tjenesteydelser i forbindelse med udførelse 
af ordrer og forskning, være tilladt, 
forudsat at disse tjenesteydelser ikke 
forhindrer investeringsselskaberne i at 
handle i kundernes bedste interesse som 
præciseret i direktiv 2006/73/EF. For at 
beskytte forbrugerne yderligere bør det 
også sikres, at investeringsselskaber ikke 
betaler eller vurderer deres egne 
medarbejderes indsats på en måde, der 
strider mod selskabets forpligtelse til at 
handle i kundernes bedste interesse, 
herunder tilskynder medarbejderne til at 
favorisere et bestemt finansielt instrument 
i de tilfælde, hvor et andet instrument 
bedre opfylder kundens behov.

Or. en

Ændringsforslag 292
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) For at give investorerne alle relevante 
oplysninger bør der stilles krav om, at 
investeringsselskaber, der yder 
investeringsrådgivning, præciserer 
grundlaget for deres rådgivning, navnlig 
hvilke produkter de tager med i betragtning 
ved personlige anbefalinger til kunder, 
hvorvidt deres investeringsrådgivning er 
uafhængig, og hvorvidt de giver kunderne 

(52) For at give investorerne alle relevante 
oplysninger bør der stilles krav om, at 
investeringsselskaber, der yder 
investeringsrådgivning, præciserer 
grundlaget for deres rådgivning, navnlig 
hvilke produkter de tager med i betragtning 
ved personlige anbefalinger til kunder,
hvorvidt investeringsrådgivningen ydes
uafhængigt, og hvorvidt 



PE489.463v01-00 70/131 AM\901763DA.doc

DA

en løbende vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters 
hensigtsmæssighed. Det bør også kræves, 
at investeringsselskaber forklarer deres 
kunder, hvorfor de giver dem de 
pågældende råd. For yderligere at 
præcisere regelsættet for 
investeringsrådgivning og samtidig give 
investeringsselskaber og kunder en vis 
valgfrihed, bør der fastsættes betingelser 
for leveringen af denne tjenesteydelse, når 
selskaberne meddeler kunderne, at den
leveres på uafhængigt grundlag. For at 
styrke investorbeskyttelsen og skabe større 
klarhed for kunderne om den 
tjenesteydelse, de modtager, bør
selskabernes mulighed for at acceptere 
eller modtage tilskyndelser fra tredjemand, 
herunder især udstedere eller 
produktleverandører, yderligere begrænses, 
når de leverer investeringsrådgivning på 
uafhængigt grundlag og yder
porteføljepleje. I sådanne tilfælde bør kun 
begrænsede naturalieydelser såsom 
indføring i produkternes karakteristika 
være tilladt, forudsat at de ikke forhindrer 
investeringsselskaberne i at handle i 
kundernes bedste interesse som præciseret i 
direktiv 2006/73/EF.

investeringsselskaberne giver kunderne en 
periodisk vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters 
hensigtsmæssighed. Det bør også kræves, 
at investeringsselskaber forklarer deres 
kunder, hvorfor de giver dem de 
pågældende råd. For yderligere at 
præcisere regelsættet for 
investeringsrådgivning og samtidig give 
investeringsselskaber og kunder en vis 
valgfrihed, bør der fastsættes betingelser 
for leveringen af denne tjenesteydelse, når 
selskaberne meddeler kunderne, at 
rådgivningen leveres på uafhængigt 
grundlag. For at styrke 
investorbeskyttelsen og skabe større 
klarhed for kunderne om den 
tjenesteydelse, de modtager, bør 
selskabernes mulighed for at acceptere 
eller modtage tilskyndelser fra tredjemand, 
herunder især udstedere eller 
produktleverandører, yderligere begrænses, 
når de leverer investeringsservice i form af 
investeringsrådgivning, porteføljepleje
eller anden investeringsservice, hvor 
kunden er afhængig af 
investeringsselskabets vurdering. I 
sådanne tilfælde bør kun begrænsede 
naturalieydelser såsom indføring i 
produkternes karakteristika eller ydelse af 
investeringsforskning være tilladt, 
forudsat at de ikke forhindrer 
investeringsselskaberne i at handle i 
kundernes bedste interesse som præciseret i 
direktiv 2006/73/EF.

Or. en

Ændringsforslag 293
Wolf Klinz

Forslag til direktiv



AM\901763DA.doc 71/131 PE489.463v01-00

DA

Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) For at give investorerne alle relevante 
oplysninger bør der stilles krav om, at 
investeringsselskaber, der yder 
investeringsrådgivning, præciserer 
grundlaget for deres rådgivning, navnlig 
hvilke produkter de tager med i betragtning 
ved personlige anbefalinger til kunder, 
hvorvidt deres investeringsrådgivning er 
uafhængig, og hvorvidt de giver kunderne 
en løbende vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters 
hensigtsmæssighed. Det bør også kræves, 
at investeringsselskaber forklarer deres 
kunder, hvorfor de giver dem de 
pågældende råd. For yderligere at 
præcisere regelsættet for 
investeringsrådgivning og samtidig give 
investeringsselskaber og kunder en vis 
valgfrihed, bør der fastsættes betingelser
for leveringen af denne tjenesteydelse, når 
selskaberne meddeler kunderne, at den 
leveres på uafhængigt grundlag. For at 
styrke investorbeskyttelsen og skabe større 
klarhed for kunderne om den 
tjenesteydelse, de modtager, bør 
selskabernes mulighed for at acceptere 
eller modtage tilskyndelser fra tredjemand, 
herunder især udstedere eller 
produktleverandører, yderligere 
begrænses, når de leverer 
investeringsrådgivning på uafhængigt 
grundlag og yder porteføljepleje. I sådanne 
tilfælde bør kun begrænsede 
naturalieydelser såsom indføring i 
produkternes karakteristika være tilladt, 
forudsat at de ikke forhindrer 
investeringsselskaberne i at handle i 
kundernes bedste interesse som præciseret i 
direktiv 2006/73/EF.

(52) For at give investorerne alle relevante 
oplysninger bør der stilles krav om, at 
investeringsselskaber, der yder 
investeringsrådgivning, præciserer 
grundlaget for deres rådgivning, navnlig 
hvilke produkter de tager med i betragtning 
ved personlige anbefalinger til kunder, 
hvorvidt deres investeringsrådgivning er 
uafhængig, og hvorvidt de giver kunderne 
en regelmæssig vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters 
hensigtsmæssighed. Det bør også kræves, 
at investeringsselskaber forklarer deres 
kunder, hvorfor de giver dem de 
pågældende råd. For yderligere at 
præcisere regelsættet for 
investeringsrådgivning og samtidig give 
investeringsselskaber og kunder en vis 
valgfrihed, bør der fastsættes betingelser 
for leveringen af denne tjenesteydelse, når 
selskaberne meddeler kunderne, at den 
leveres på uafhængigt grundlag. For at 
styrke investorbeskyttelsen og skabe større 
klarhed for kunderne om den 
tjenesteydelse, de modtager, bør 
selskabernes mulighed for at acceptere 
eller modtage tilskyndelser fra tredjemand, 
herunder især udstedere eller 
produktleverandører, yderligere 
præciseres, når de leverer 
investeringsrådgivning på uafhængigt 
grundlag og yder porteføljepleje. I sådanne 
tilfælde bør kun begrænsede 
naturalieydelser såsom indføring i 
produkternes karakteristika være tilladt, 
forudsat at de ikke forhindrer 
investeringsselskaberne i at handle i 
kundernes bedste interesse som præciseret i 
direktiv 2006/73/EF.

Or. en
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Ændringsforslag 294
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 52 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52a) Når et investeringsselskab yder 
investeringsrådgivning til kunden, bør der 
gives oplysninger om tjenesteydelser og 
omkostninger i forbindelse med 
rådgivningen i et dokument med centrale
tjenesteydelser, der ikke overstiger [2 
sider], og som beskriver de vigtigste 
tjenesteydelser, der skal ydes til kunden, 
oplysninger om rådgiverens 
kvalifikationer i henhold til [artikel 24, 
stk. 9] og de samlede omkostninger for 
rådgivningen til kunden. ESMA bør 
udarbejde bindende tekniske standarder, 
der beskriver det obligatoriske indhold i 
dokumentet med centrale tjenesteydelser.
Hvis omkostningerne i forbindelse med 
gebyrer og tilskyndelser ikke kan fastslås, 
inden rådgivningen ydes, oplyses 
beregningsmetoden på generel, præcis og 
forståelig vis i dokumenterne om centrale 
tjenesteydelser, idet de samlede 
omkostninger og indvirkningen på 
afkastet af rådgivningen oplyses til 
kunden hurtigst muligt derefter. Hvis 
investeringsrådgivningen ydes løbende, 
bør der periodisk gives oplysninger om 
omkostningerne i forbindelse med 
rådgivningen, herunder tilskyndelser, og 
mindst en gang om året. Den periodiske 
rapport bør indeholde oplysninger om alle 
tilskyndelser, der er betalt og modtaget i 
den foregående periode.

Or. en

Begrundelse

Kunderne skal informeres om de samlede omkostninger i forbindelse med 
investeringsrådgivningen, herunder både de gebyrer, som betales direkte af kunden til 



AM\901763DA.doc 73/131 PE489.463v01-00

DA

investeringsrådgiveren, og alle gebyrer, provisioner og pengeydelser, der betales af 
tredjemand ("tilskyndelser"). Oplysninger skal gives til kunden, inden 
investeringsrådgivningen ydes. Oplysningerne bør gives, uanset om rådgivningen ydes på 
uafhængigt grundlag.

Ændringsforslag 295
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 52 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52a) For at sikre en tilstrækkelig 
investorbeskyttelse bør 
investeringsselskaberne være forpligtede 
til at udarbejde passende 
ansættelsespolitikker og arbejdsvilkår for 
de medarbejdere, der yder rådgivning, 
leverer tjenesteydelser og sælger 
finansielle produkter til kunder.
Selskaberne bør sikre, at disse 
medarbejdere er velkvalificerede, at de 
fortsat modtager relevant uddannelse, og 
at de får den nødvendige tid til at levere 
afbalanceret og bred rådgivning.
Selskaberne bør ikke underlægge
medarbejderne partiske salgsstrategier, 
eksempelvis baseret på for høje salgsmål 
eller salgsanvisninger, der peger på en 
bestemt tjenesteydelse eller et bestemt 
produkt, som eventuelt giver incitament til 
ikke at give retfærdige og ærlige 
anbefalinger i kundernes bedste interesse.

Or. en

Ændringsforslag 296
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
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Betragtning 52 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52a) For de medarbejdere, som rådgiver 
om eller sælger finansielle produkter og 
instrumenter til detailkunder, bør 
medlemsstaterne sikre, at deres betaling 
fra selskabet ikke påvirker 
medarbejdernes upartiskhed i forhold til 
at levere en passende anbefaling eller et 
hensigtsmæssigt salg eller fremlægge 
oplysninger på en rimelig, tydelig og ikke-
vildledende måde. Betalingen bør i 
sådanne situationer ikke udelukkende 
afhænge af salgsmål eller overskuddet til 
selskabet af et specifikt finansielt 
instrument. Betaling baseret på salg eller 
mål bør være underlagt tilbageholdelse 
eller "clawback" i tilfælde af 
uhensigtsmæssigt salg.

Or. en

Begrundelse

Salgsmål eller andre tilskyndelser kan medføre uhensigtsmæssigt salg. På samme måde som 
med bonusser bør det overvejes, om tilbageholdelse eller "clawback" er hensigtsmæssigt, hvis 
tilskyndelserne er omfattende.

Ændringsforslag 297
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 52 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52a) For de medarbejdere, som rådgiver 
om eller sælger finansielle produkter og 
instrumenter til detailkunder, bør 
medlemsstaterne sikre, at deres betaling 
fra selskabet ikke påvirker 
medarbejdernes upartiskhed i forhold til 
at give en passende anbefaling eller et 
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hensigtsmæssigt salg eller fremlægge 
oplysninger på en rimelig, tydelig og ikke-
vildledende måde. Betalingen bør i 
sådanne situationer ikke udelukkende 
afhænge af salgsmål eller overskuddet til 
selskabet af et specifikt finansielt 
instrument.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør træffe foranstaltninger om selskabernes betalingspraksis for at 
forebygge risikoen for partiskhed i rådgivning og salg af finansielle instrumenter til kunder.
Betalingsordninger som f.eks. store salgsbonusser i forbindelse med et specifikt finansielt 
instrument bør ikke tillades, hvis der er en risiko for, at et investeringsselskab på 
uhensigtsmæssig vis anbefaler eller sælger produkter eller tjenesteydelser til kunderne.

Ændringsforslag 298
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Betragtning 52 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52a) For de medarbejdere, der rådgiver 
om eller sælger finansielle instrumenter 
til detailkunder, bør medlemsstaterne 
sikre, at de har et passende viden- og
kompetenceniveau i forhold til de tilbudte 
produkter. Dette er navnlig vigtigt i lyset 
af den øgede kompleksitet og den fortsatte 
innovation i udformningen af 
investeringsprodukter. Køb af 
investeringsprodukter er forbundet med 
en vis risiko, og investorerne skal kunne 
stole på de oplysninger, de får, og 
kvaliteten af de modtagne vurderinger.
Endvidere skal medarbejderne have 
tilstrækkelig tid og ressourcer til at kunne 
give kunderne alle relevante oplysninger 
om de produkter/instrumenter, de tilbyder.
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Or. en

Begrundelse

Medarbejdere i investeringsselskaber skal have et passende viden- og kompetenceniveau i 
forhold til de tilbudte produkter.

Ændringsforslag 299
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Det er tilladt for investeringsselskaber 
at yde investeringsservice, som 
udelukkende består i at udføre kundens 
ordrer og/eller at modtage og formidle 
disse ordrer, uden at skulle indhente 
oplysninger om kundens viden og erfaring 
for at vurdere, om den tjenesteydelse eller 
det instrument, der er tale om, egner sig for 
vedkommende. Da disse tjenesteydelser 
indebærer en indskrænkning af 
kundebeskyttelsen bør betingelserne for 
deres levering forbedres. Navnlig bør det 
være udelukket at kunne levere disse 
tjenesteydelser sammen med den 
accessoriske tjenesteydelse, der består i 
kredit- eller långivning til investorer, 
således at disse kan udføre en transaktion, 
hvori investeringsselskabet deltager, da 
dette øger transaktionens kompleksitet og 
gør det vanskeligere at forstå de 
involverede risici. Desuden bør kriterierne 
for udvælgelse af de finansielle 
instrumenter, som disse tjenesteydelser 
vedrører, defineres bedre for at udelukke 
finansielle instrumenter, herunder 
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter), som omfatter et 
derivat eller en struktur, som gør det 
vanskeligt for kunden at forstå den 
involverede risiko.

(53) Det er tilladt for investeringsselskaber 
at yde investeringsservice, som 
udelukkende består i at udføre kundens 
ordrer og/eller at modtage og formidle 
disse ordrer, uden at skulle indhente 
oplysninger om kundens viden og erfaring 
for at vurdere, om den tjenesteydelse eller 
det instrument, der er tale om, egner sig for 
vedkommende. Da disse tjenesteydelser 
indebærer en indskrænkning af 
kundebeskyttelsen bør betingelserne for 
deres levering forbedres. Navnlig bør det 
være udelukket at kunne levere disse 
tjenesteydelser sammen med den 
accessoriske tjenesteydelse, der består i 
kredit- eller långivning til investorer, 
således at disse kan udføre en transaktion, 
hvori investeringsselskabet deltager, da 
dette øger transaktionens kompleksitet.
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Or. en

Begrundelse

Instrumenter, der er noteret og handles på regulerede markeder, er allerede underlagt EU's 
lovgivning vedrørende videregivelse af centrale oplysninger eller er underlagt bestemmelser 
om risikostyring. Af denne grund bør produkterne være tilgængelige for investorerne.

Ændringsforslag 300
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Det er tilladt for investeringsselskaber 
at yde investeringsservice, som 
udelukkende består i at udføre kundens 
ordrer og/eller at modtage og formidle 
disse ordrer, uden at skulle indhente 
oplysninger om kundens viden og erfaring 
for at vurdere, om den tjenesteydelse eller 
det instrument, der er tale om, egner sig for 
vedkommende. Da disse tjenesteydelser 
indebærer en indskrænkning af 
kundebeskyttelsen bør betingelserne for 
deres levering forbedres. Navnlig bør det 
være udelukket at kunne levere disse 
tjenesteydelser sammen med den 
accessoriske tjenesteydelse, der består i 
kredit- eller långivning til investorer, 
således at disse kan udføre en transaktion, 
hvori investeringsselskabet deltager, da 
dette øger transaktionens kompleksitet og 
gør det vanskeligere at forstå de 
involverede risici. Desuden bør kriterierne 
for udvælgelse af de finansielle 
instrumenter, som disse tjenesteydelser 
vedrører, defineres bedre for at udelukke 
finansielle instrumenter, herunder 
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter), som omfatter et 
derivat eller en struktur, som gør det 
vanskeligt for kunden at forstå den 
involverede risiko.

(53) Det er tilladt for investeringsselskaber 
at yde investeringsservice, som 
udelukkende består i at udføre kundens 
ordrer og/eller at modtage og formidle 
disse ordrer, uden at skulle indhente 
oplysninger om kundens viden og erfaring 
for at vurdere, om den tjenesteydelse eller 
det instrument, der er tale om, egner sig for 
vedkommende. Navnlig bør det være 
udelukket at kunne levere disse 
tjenesteydelser sammen med den 
accessoriske tjenesteydelse, der består i 
kredit- eller långivning til investorer, 
således at disse kan udføre en transaktion, 
hvori investeringsselskabet deltager. 
Desuden bør opmærksomheden i højere 
grad rettes mod gennemsigtigheden i 
stedet for strukturen af de finansielle 
instrumenter, som disse tjenesteydelser 
vedrører, defineres bedre for at udelukke 
finansielle instrumenter som f.eks.
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter), som omfatter et 
derivat eller en struktur, idet strukturen 
eller kompleksitetsgraden ikke 
nødvendigvis afgør, om et finansielt 
instrument er risikabelt. Om nødvendigt 
bør risikoen for, at kunden ikke forstår et 
produkt, undersøges grundigt i fremtiden 
på grundlag af en konsekvensanalyse, 
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hvorved oplysninger om regulerede 
produkter til investorer såsom centrale 
investoroplysninger til 
investeringsinstitutter får mulighed for at 
bevise sit værd.

Or. en

Ændringsforslag 301
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Det er tilladt for investeringsselskaber 
at yde investeringsservice, som 
udelukkende består i at udføre kundens 
ordrer og/eller at modtage og formidle 
disse ordrer, uden at skulle indhente 
oplysninger om kundens viden og erfaring 
for at vurdere, om den tjenesteydelse eller 
det instrument, der er tale om, egner sig for 
vedkommende. Da disse tjenesteydelser 
indebærer en indskrænkning af 
kundebeskyttelsen bør betingelserne for 
deres levering forbedres. Navnlig bør det 
være udelukket at kunne levere disse 
tjenesteydelser sammen med den 
accessoriske tjenesteydelse, der består i 
kredit- eller långivning til investorer, 
således at disse kan udføre en transaktion, 
hvori investeringsselskabet deltager, da 
dette øger transaktionens kompleksitet og 
gør det vanskeligere at forstå de 
involverede risici. Desuden bør kriterierne 
for udvælgelse af de finansielle 
instrumenter, som disse tjenesteydelser 
vedrører, defineres bedre for at udelukke 
finansielle instrumenter, herunder 
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter), som omfatter et 
derivat eller en struktur, som gør det 
vanskeligt for kunden at forstå den 

(53) Det er tilladt for investeringsselskaber 
at yde investeringsservice, som 
udelukkende består i at udføre kundens 
ordrer og/eller at modtage og formidle 
disse ordrer, uden at skulle indhente 
oplysninger om kundens viden og erfaring 
for at vurdere, om den tjenesteydelse eller 
det instrument, der er tale om, egner sig for 
vedkommende. Da disse tjenesteydelser 
indebærer en indskrænkning af 
kundebeskyttelsen bør betingelserne for 
deres levering forbedres. Navnlig bør det 
være udelukket at kunne levere disse 
tjenesteydelser sammen med den 
accessoriske tjenesteydelse, der består i 
kredit- eller långivning til investorer, 
således at disse kan udføre en transaktion, 
hvori investeringsselskabet deltager, da 
dette øger transaktionens kompleksitet og 
gør det vanskeligere at forstå de 
involverede risici. Desuden bør kriterierne 
for udvælgelse af de finansielle 
instrumenter, som disse tjenesteydelser 
vedrører, defineres bedre for at udelukke 
finansielle instrumenter, som omfatter et 
derivat eller en struktur, som gør det 
vanskeligt for kunden at forstå den 
involverede risiko. I tilfælde af aktier eller 
enheder i strukturerede institutter for 
kollektiv investering i værdipapirer 
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involverede risiko. (investeringsinstitutter) bør de alle 
betragtes som ikke-komplekse med 
undtagelse af de strukturerede 
investeringsinstitutter som defineret i 
artikel 36, stk. 2, punkt 2, i 
Kommissionens forordning (EU) nr. 
583/2010, der ikke opfylder de generelle 
kriterier, som Kommissionen har udstedt 
for at analysere kompleksiteten i alle 
andre finansielle instrumenter, der ikke er 
medtaget på listen over produkter, der 
automatisk betragtes som ikke-komplekse.

Or. en

Ændringsforslag 302
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Det er tilladt for investeringsselskaber 
at yde investeringsservice, som 
udelukkende består i at udføre kundens 
ordrer og/eller at modtage og formidle 
disse ordrer, uden at skulle indhente 
oplysninger om kundens viden og erfaring 
for at vurdere, om den tjenesteydelse eller 
det instrument, der er tale om, egner sig for 
vedkommende. Da disse tjenesteydelser 
indebærer en indskrænkning af 
kundebeskyttelsen bør betingelserne for 
deres levering forbedres. Navnlig bør det 
være udelukket at kunne levere disse 
tjenesteydelser sammen med den 
accessoriske tjenesteydelse, der består i 
kredit- eller långivning til investorer, 
således at disse kan udføre en transaktion, 
hvori investeringsselskabet deltager, da 
dette øger transaktionens kompleksitet og 
gør det vanskeligere at forstå de 
involverede risici. Desuden bør kriterierne 
for udvælgelse af de finansielle 

(53) Det er tilladt for investeringsselskaber 
at yde investeringsservice, som 
udelukkende består i at udføre kundens 
ordrer og/eller at modtage og formidle 
disse ordrer, uden at skulle indhente 
oplysninger om kundens viden og erfaring 
for at vurdere, om den tjenesteydelse eller 
det instrument, der er tale om, egner sig for 
vedkommende. Da disse tjenesteydelser 
indebærer en indskrænkning af 
kundebeskyttelsen bør betingelserne for 
deres levering forbedres. Navnlig bør det 
være udelukket at kunne levere disse 
tjenesteydelser sammen med den 
accessoriske tjenesteydelse, der består i 
kredit- eller långivning til investorer, 
således at disse kan udføre en transaktion, 
hvori investeringsselskabet deltager, da 
dette øger transaktionens kompleksitet og 
gør det vanskeligere at forstå de 
involverede risici. Desuden bør kriterierne 
for udvælgelse af de finansielle 
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instrumenter, som disse tjenesteydelser 
vedrører, defineres bedre for at udelukke 
finansielle instrumenter, herunder 
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter), som omfatter et 
derivat eller en struktur, som gør det 
vanskeligt for kunden at forstå den 
involverede risiko.

instrumenter, som disse tjenesteydelser 
vedrører, defineres bedre for at udelukke 
finansielle instrumenter, som omfatter et 
derivat eller en struktur, som gør det 
vanskeligt for kunden at forstå den 
involverede risiko.

Or. en

Begrundelse

Det succesrige koncept med investeringsinstitutter kan i ikke-EU-regulatorers og investorers 
øjne lide skade, hvis nogle investeringsinstitutter ikke længere automatisk anses for at være 
ikke-komplekse, eftersom de kan betragtes som upassende for detailinvestorer. Europæiske 
investorers tillid til investeringsinstitutter kan også blive påvirket. Kompleksitet er ikke lig 
med risiko. Tværtimod er der mange træk i investeringsinstitutterne, der reducerer risikoen 
for investorer, som har mange finansielle instrumenter med standardstruktur som f.eks. aktier 
og obligationer.

Ændringsforslag 303
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Det er tilladt for investeringsselskaber 
at yde investeringsservice, som 
udelukkende består i at udføre kundens 
ordrer og/eller at modtage og formidle 
disse ordrer, uden at skulle indhente 
oplysninger om kundens viden og erfaring 
for at vurdere, om den tjenesteydelse eller 
det instrument, der er tale om, egner sig for 
vedkommende. Da disse tjenesteydelser 
indebærer en indskrænkning af 
kundebeskyttelsen bør betingelserne for 
deres levering forbedres. Navnlig bør det 
være udelukket at kunne levere disse 
tjenesteydelser sammen med den 
accessoriske tjenesteydelse, der består i 
kredit- eller långivning til investorer, 
således at disse kan udføre en transaktion, 

(53) Det er tilladt for investeringsselskaber 
at yde investeringsservice, som 
udelukkende består i at udføre kundens 
ordrer og/eller at modtage og formidle 
disse ordrer, uden at skulle indhente 
oplysninger om kundens viden og erfaring 
for at vurdere, om den tjenesteydelse eller 
det instrument, der er tale om, egner sig for 
vedkommende. Da disse tjenesteydelser 
indebærer en indskrænkning af 
kundebeskyttelsen bør betingelserne for 
deres levering forbedres. Navnlig bør det 
være udelukket at kunne levere disse 
tjenesteydelser sammen med den 
accessoriske tjenesteydelse, der består i 
kredit- eller långivning til investorer, 
således at disse kan udføre en transaktion, 
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hvori investeringsselskabet deltager, da 
dette øger transaktionens kompleksitet og 
gør det vanskeligere at forstå de 
involverede risici. Desuden bør kriterierne 
for udvælgelse af de finansielle 
instrumenter, som disse tjenesteydelser 
vedrører, defineres bedre for at udelukke 
finansielle instrumenter, herunder 
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter), som omfatter et 
derivat eller en struktur, som gør det 
vanskeligt for kunden at forstå den 
involverede risiko.

hvori investeringsselskabet deltager, da 
dette øger transaktionens kompleksitet og 
gør det vanskeligere at forstå de 
involverede risici. Desuden bør kriterierne 
for udvælgelse af de finansielle 
instrumenter, som disse tjenesteydelser 
vedrører, defineres bedre for at udelukke 
finansielle instrumenter, som omfatter et 
derivat eller en struktur, som gør det 
vanskeligt for kunden at forstå den 
involverede risiko.

Or. en

Begrundelse

Sondringen mellem komplekse og ikke-komplekse investeringsinstitutter bør behandles i den 
kommende omarbejdning af direktivet om investeringsinstitutter.

Ændringsforslag 304
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Det er tilladt for investeringsselskaber 
at yde investeringsservice, som 
udelukkende består i at udføre kundens 
ordrer og/eller at modtage og formidle 
disse ordrer, uden at skulle indhente 
oplysninger om kundens viden og erfaring 
for at vurdere, om den tjenesteydelse eller 
det instrument, der er tale om, egner sig for 
vedkommende. Da disse tjenesteydelser 
indebærer en indskrænkning af 
kundebeskyttelsen bør betingelserne for 
deres levering forbedres. Navnlig bør det 
være udelukket at kunne levere disse 
tjenesteydelser sammen med den 
accessoriske tjenesteydelse, der består i 
kredit- eller långivning til investorer, 
således at disse kan udføre en transaktion, 

(53) Det er tilladt for investeringsselskaber 
at yde investeringsservice, som 
udelukkende består i at udføre kundens 
ordrer og/eller at modtage og formidle 
disse ordrer, uden at skulle indhente 
oplysninger om kundens viden og erfaring 
for at vurdere, om den tjenesteydelse eller 
det instrument, der er tale om, egner sig for 
vedkommende. Da disse tjenesteydelser 
indebærer en indskrænkning af 
kundebeskyttelsen bør betingelserne for 
deres levering forbedres. Navnlig bør det 
være udelukket at kunne levere disse 
tjenesteydelser sammen med den 
accessoriske tjenesteydelse, der består i 
kredit- eller långivning til investorer, 
således at disse kan udføre en transaktion, 
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hvori investeringsselskabet deltager, da 
dette øger transaktionens kompleksitet og 
gør det vanskeligere at forstå de 
involverede risici. Desuden bør kriterierne 
for udvælgelse af de finansielle 
instrumenter, som disse tjenesteydelser 
vedrører, defineres bedre for at udelukke 
finansielle instrumenter, herunder 
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter), som omfatter et 
derivat eller en struktur, som gør det 
vanskeligt for kunden at forstå den 
involverede risiko.

hvori investeringsselskabet deltager, da 
dette øger transaktionens kompleksitet og 
gør det vanskeligere at forstå de 
involverede risici. Desuden bør kriterierne 
for udvælgelse af de finansielle 
instrumenter, som disse tjenesteydelser 
vedrører, defineres bedre for at udelukke 
finansielle instrumenter, som omfatter et 
derivat eller en struktur, som gør det 
vanskeligt for kunden at forstå den 
involverede risiko.

Or. de

Begrundelse

Investeringsinstitutter er pr. definition ikke-komplekse finansielle instrumenter. De opfylder 
alle relevante krav i overensstemmelse med den aktuelle definition i henhold til MiFID-
gennemførelsesdirektivets artikel 38 og bliver for øjeblikket forsynet med "væsentlige 
informationer for investoren" for at garantere en bedre investorbeskyttelse. Hver 
differentiering fra fond til fond skaber unødig administration og fører til en udvanding af det 
eksisterende UCITS-varemærke uden at garantere en bedre investorbeskyttelse.

Ændringsforslag 305
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 53 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53a) For at sikre, at finansiel rådgivning 
kun ydes af personer med visse 
minimumskompetencer, bør 
medlemsstaterne etablere et 
kvalifikationssystem for alle, der yder 
rådgivning, uanset distributionskanal. I 
lyset af forskellene mellem 
detailmarkederne og investorernes behov 
bør dette fastlægges i medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 306
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 54 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54a) Den bedste fremgangsmåde med 
hensyn til samlede 
detailinvesteringsprodukter ville være 
horisontal, så uanset produkttypen gælder 
der de samme regler for distributørerne.
Det højeste koordineringsniveau bør som 
sådan ligge mellem dette direktiv og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/92/EF af 9. december 2002 om 
forsikringsformidling.

Or. en

Ændringsforslag 307
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) Det er nødvendigt at pålægge 
investeringsselskaber en effektiv "best 
execution"-forpligtelse for at sikre, at 
investeringsselskaberne udfører 
kundeordrer på de for kunden gunstigste 
vilkår. Denne forpligtelse bør gælde for det 
selskab, der har kontraktlige eller 
agentmæssige forpligtelser over for 
kunden.

(58) Det er nødvendigt at pålægge 
investeringsselskaber en effektiv "best 
execution"-forpligtelse for at sikre, at 
investeringsselskaberne udfører 
kundeordrer på de for kunden gunstigste 
vilkår. Denne forpligtelse bør gælde for det 
selskab, der har kontraktlige eller 
agentmæssige forpligtelser over for 
kunden, men bør udvides til også at 
omfatte godkendte modparter, når de 
handler på vegne af en kunde, som 
ligeledes er underlagt forpligtelsen 
vedrørende "best execution".

Or. en
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Ændringsforslag 308
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 58 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58a) Med henblik på at bidrage til et 
bredere aktionærgrundlag i EU bør 
rammerne for "best execution" forbedres 
for detailinvestorer, så de kan få adgang 
til en længere række handelssteder, som 
nu er tilgængelige i EU. Teknologiske 
fremskridt i forhold til at føre tilsyn med
"best execution" bør overvejes i 
forbindelse med anvendelsen af 
rammerne for "best execution".

Or. en

Begrundelse

Der er sket betydelige teknologiske fremskridt inden for "best execution" siden indførelsen af 
MiFID, og disse fordele bør også realiseres fuldt ud af detailinvestorer.

Ændringsforslag 309
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) De oplysninger, 
investeringsselskaberne stiller til rådighed 
for deres kunder vedrørende deres 
ordreudførelsespolitik, er ofte af generel og 
standardiseret karakter og giver ikke 
kunderne mulighed for at forstå, hvordan 
en ordre udføres, eller for at efterprøve, om 
selskaberne efterlever deres forpligtelse til 
at udføre ordrer på de for kunderne 
gunstigste vilkår. For at styrke 
investorbeskyttelsen bør principperne 
vedrørende de oplysninger, 

(60) De oplysninger, 
investeringsselskaberne stiller til rådighed 
for deres kunder vedrørende deres 
ordreudførelsespolitik, er ofte af generel og 
standardiseret karakter og giver ikke 
kunderne mulighed for at forstå, hvordan 
en ordre udføres, eller for at efterprøve, om 
selskaberne efterlever deres forpligtelse til 
at udføre ordrer på de for kunderne 
gunstigste vilkår. For at styrke 
investorbeskyttelsen bør principperne 
vedrørende de oplysninger, 
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investeringsselskaber giver deres kunder 
om ordreudførelsespolitikken, præciseres, 
og selskaberne bør pålægges en gang om 
året og for hver kategori af finansielle 
instrumenter at offentliggøre de vigtigste 
handelssteder, hvor de har udført 
kundeordrer i det forudgående år.

investeringsselskaber giver deres kunder 
om ordreudførelsespolitikken, præciseres, 
og selskaberne bør pålægges en gang om 
året og for hver kategori af finansielle 
instrumenter at offentliggøre de vigtigste 
handelssteder, hvor de har udført 
kundeordrer i det forudgående år, 
medmindre de vælger kun at handle på 
den primære børs, og tage højde for de 
oplysninger, som offentliggøres af 
markedspladserne om kvaliteten af 
udførelsen i deres politikker om "best 
execution".

Or. en

Ændringsforslag 310
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) De oplysninger, 
investeringsselskaberne stiller til rådighed 
for deres kunder vedrørende deres 
ordreudførelsespolitik, er ofte af generel og 
standardiseret karakter og giver ikke 
kunderne mulighed for at forstå, hvordan 
en ordre udføres, eller for at efterprøve, om 
selskaberne efterlever deres forpligtelse til 
at udføre ordrer på de for kunderne 
gunstigste vilkår. For at styrke 
investorbeskyttelsen bør principperne 
vedrørende de oplysninger, 
investeringsselskaber giver deres kunder 
om ordreudførelsespolitikken, præciseres, 
og selskaberne bør pålægges en gang om 
året og for hver kategori af finansielle 
instrumenter at offentliggøre de vigtigste 
handelssteder, hvor de har udført 
kundeordrer i det forudgående år.

(60) De oplysninger, 
investeringsselskaberne stiller til rådighed 
for deres kunder vedrørende deres 
ordreudførelsespolitik, er ofte af generel og 
standardiseret karakter og giver ikke 
kunderne mulighed for at forstå, hvordan 
en ordre udføres, eller for at efterprøve, om 
selskaberne efterlever deres forpligtelse til 
at udføre ordrer på de for kunderne 
gunstigste vilkår. For at styrke 
investorbeskyttelsen bør principperne 
vedrørende de oplysninger, 
investeringsselskaber giver deres kunder 
om ordreudførelsespolitikken, præciseres, 
og selskaberne bør pålægges en gang om 
måneden og for hver kategori af finansielle 
instrumenter at offentliggøre de vigtigste 
handelssteder, hvor de har udført 
kundeordrer i det forudgående år og en 
detaljeret analyse af kvaliteten af 
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udførelsen.

Or. en

Begrundelse

En gang om året er ikke ofte nok til at give investorerne relevante oplysninger om kvaliteten 
af udførelsen i et enkelt investeringsselskab.

Ændringsforslag 311
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Når forretningsforholdet etableres 
med kunden, kan investeringsselskabet 
bede kunden eller den potentielle kunde 
om samtidig at erklære sig indforstået 
med ordreudførelsespolitikken og 
muligheden af at vedkommendes ordrer 
udføres uden om et reguleret marked en 
MHF, en OHF eller en systematisk 
internalisator.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ordrer skal udføres på markedspladser, der tilhører en MiFID-kategori.

Ændringsforslag 312
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Når forretningsforholdet etableres 
med kunden, kan investeringsselskabet 
bede kunden eller den potentielle kunde 

(61) Når forretningsforholdet etableres 
med kunden, kan investeringsselskabet 
bede kunden eller den potentielle kunde 
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om samtidig at erklære sig indforstået med 
ordreudførelsespolitikken og muligheden 
af at vedkommendes ordrer udføres uden 
om et reguleret marked en MHF, en OHF 
eller en systematisk internalisator.

om samtidig at erklære sig indforstået med 
ordreudførelsespolitikken og muligheden 
af at vedkommendes ordrer udføres uden 
om et reguleret marked en MHF eller en 
systematisk internalisator.

Or. en

Ændringsforslag 313
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) Den finansielle krise har vist, at ikke-
detailkunders evne til at vurdere risiciene i 
forbindelse med deres investeringer, er 
begrænset. Det bør slås fast, at reglerne om 
god forretningsskik skal håndhæves for så 
vidt angår de investorer, der har størst 
behov for beskyttelse, men de krav, der 
gælder for forskellige kategorier af kunder, 
bør også afstemmes bedre. I den 
forbindelse bør en række oplysnings- og 
indberetningskrav udvides til også at 
omfatte forholdet til godkendte modparter. 
Der bør navnlig gælde relevante krav med 
hensyn til beskyttelse af kunders finansielle 
instrumenter og midler samt oplysning og 
indberetning vedrørende mere komplekse 
finansielle instrumenter og transaktioner. 
For bedre at kunne klassificere kommuner 
og andre lokale offentlige myndigheder bør 
disse være klart udelukket fra listen over 
godkendte modparter og kunder, der anses 
for at være professionelle kunder, samtidig 
med at de fortsat skal have mulighed for 
at anmode om at blive behandlet som 
professionelle kunder.

(67) Den finansielle krise har vist, at ikke-
detailkunders evne til at vurdere risiciene i 
forbindelse med deres investeringer, er 
begrænset. Det bør slås fast, at reglerne om 
god forretningsskik skal håndhæves for så 
vidt angår de investorer, der har størst 
behov for beskyttelse, men de krav, der 
gælder for forskellige kategorier af kunder, 
bør også afstemmes bedre. I den 
forbindelse bør en række oplysnings- og 
indberetningskrav udvides til også at 
omfatte forholdet til godkendte modparter. 
Der bør navnlig gælde relevante krav med 
hensyn til beskyttelse af kunders finansielle 
instrumenter og midler samt oplysning og 
indberetning vedrørende mere komplekse 
finansielle instrumenter og transaktioner. 
For bedre at kunne klassificere kommuner 
og andre lokale offentlige myndigheder bør 
disse være klart udelukket fra listen over 
godkendte modparter og kunder, der anses 
for at være professionelle kunder.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 314
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Betragtning 72

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(72) Tredjelandsselskabers levering af 
tjenesteydelser i Unionen er underlagt 
nationale ordninger og krav. Der er tale 
om meget forskelligartede ordninger, og 
de selskaber, der er meddelt tilladelse efter 
disse ordninger, er ikke omfattet af den 
frie udveksling af tjenesteydelser og heller 
ikke af etableringsretten i andre 
medlemsstater end den, hvor de er 
etableret. Der bør indføres et fælles 
regelsæt på EU-plan. Dette bør 
harmonisere de eksisterende, 
ukoordinerede regler, sørge for sikkerhed 
og ensartet behandling af 
tredjelandsselskaber, der får adgang til 
Unionen, sikre, at Kommissionen har 
foretaget en ækvivalensvurdering af 
tredjelandenes retlige og tilsynsmæssige 
rammer samt sikre et sammenligneligt 
beskyttelsesniveau for investorer i 
Unionen, der modtager tjenesteydelser fra 
tredjelandsselskaber.

udgår

Or. en

Begrundelse

Flyttet fra direktivet til forordningen.

Ændringsforslag 315
Robert Goebbels
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Forslag til direktiv
Betragtning 72

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(72) Tredjelandsselskabers levering af 
tjenesteydelser i Unionen er underlagt 
nationale ordninger og krav. Der er tale om 
meget forskelligartede ordninger, og de 
selskaber, der er meddelt tilladelse efter 
disse ordninger, er ikke omfattet af den frie 
udveksling af tjenesteydelser og heller ikke 
af etableringsretten i andre medlemsstater 
end den, hvor de er etableret. Der bør 
indføres et fælles regelsæt på EU-plan. 
Dette bør harmonisere de eksisterende, 
ukoordinerede regler, sørge for sikkerhed 
og ensartet behandling af 
tredjelandsselskaber, der får adgang til 
Unionen, sikre, at Kommissionen har 
foretaget en ækvivalensvurdering af 
tredjelandenes retlige og tilsynsmæssige 
rammer samt sikre et sammenligneligt 
beskyttelsesniveau for investorer i 
Unionen, der modtager tjenesteydelser fra 
tredjelandsselskaber.

(72) Tredjelandsinvesteringsselskabers og 
markedsoperatørers levering af 
tjenesteydelser i Unionen er underlagt 
nationale ordninger og krav. Der er tale om 
meget forskelligartede ordninger, og de 
selskaber, der er meddelt tilladelse efter 
disse ordninger, er ikke omfattet af den frie 
udveksling af tjenesteydelser og heller ikke 
af etableringsretten i andre medlemsstater 
end den, hvor de er etableret. Der bør 
indføres et fælles regelsæt på EU-plan. 
Dette bør harmonisere de eksisterende, 
ukoordinerede regler, sørge for sikkerhed 
og ensartet behandling af 
tredjelandsinvesteringsselskaber og 
markedsoperatører, der får adgang til 
Unionen, sikre, at Kommissionen har 
foretaget en ækvivalensvurdering af 
tredjelandenes retlige og tilsynsmæssige 
rammer samt sikre et sammenligneligt 
beskyttelsesniveau for investorer i 
Unionen, der modtager tjenesteydelser fra 
tredjelandsinvesteringsselskaber og 
markedsoperatører.

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre, at MiFID fastsætter en passende lovramme for 
tredjelande vedrørende investeringsselskaber og markedsoperatører frem for en lovramme, 
der kun omfatter nogle af tjenesteydelserne fra investeringsselskaber. Denne lovramme vil 
sikre, at alle tjenesteydelser, der tilbydes af investeringsselskaber og markedsoperatører i 
tredjelande, der kommer ind i EU, bliver omfattet af MiFID. I de nye forslag skal det tydeligt 
anføres, hvilke regler der vil finde anvendelse for sådanne markedsoperatører, og hvilke EU-
regler der eventuelt ikke vil finde anvendelse.
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Ændringsforslag 316
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 72

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(72) Tredjelandsselskabers levering af 
tjenesteydelser i Unionen er underlagt 
nationale ordninger og krav. Der er tale om 
meget forskelligartede ordninger, og de 
selskaber, der er meddelt tilladelse efter 
disse ordninger, er ikke omfattet af den frie 
udveksling af tjenesteydelser og heller ikke 
af etableringsretten i andre medlemsstater 
end den, hvor de er etableret. Der bør 
indføres et fælles regelsæt på EU-plan. 
Dette bør harmonisere de eksisterende, 
ukoordinerede regler, sørge for sikkerhed 
og ensartet behandling af 
tredjelandsselskaber, der får adgang til 
Unionen, sikre, at Kommissionen har 
foretaget en ækvivalensvurdering af 
tredjelandenes retlige og tilsynsmæssige 
rammer samt sikre et sammenligneligt 
beskyttelsesniveau for investorer i 
Unionen, der modtager tjenesteydelser fra 
tredjelandsselskaber.

(72) Tredjelandsselskabers levering af 
tjenesteydelser i Unionen er underlagt 
nationale ordninger og krav. Der er tale om 
meget forskelligartede ordninger, og de 
selskaber, der er meddelt tilladelse efter 
disse ordninger, er ikke omfattet af den frie 
udveksling af tjenesteydelser og heller ikke 
af etableringsretten i andre medlemsstater 
end den, hvor de er etableret. Idet 
medlemsstaterne bør kunne bevare 
sådanne lovrammer og krav, bør der
indføres et fælles regelsæt på EU-plan, 
således at tredjelandsselskaber, der 
etablerer en filial i Unionen, kan levere 
tjenesteydelser og aktiviteter i hele EU 
gennem filialen, hvis filialen er meddelt 
tilladelse hertil af de kompetente 
myndigheder i medlemsstaten, og bl.a.
sikre, at Kommissionen har foretaget en 
ækvivalensvurdering af tredjelandets
retlige og tilsynsmæssige rammer. Det er 
også hensigtsmæssigt, at den fælles 
lovramme giver tredjelandsselskaber 
mulighed for at sælge tjenesteydelser og 
aktiviteter til godkendte modparter, der 
har hjemsted i en medlemsstat på anden 
vis end via en filial i medlemsstaten, uden 
at det kræves, at der er meddelt tilladelse i 
den pågældende medlemsstat eller 
registrering hos ESMA. 
Tredjelandsselskaber, der ønsker at levere 
tjenesteydelser eller udføre aktiviteter til 
egentlige professionelle kunder over hele 
EU, bør gives mulighed herfor, hvis de 
lader sig registrere hos ESMA, og 
Kommissionen (blandt andet) har 
foretaget en ækvivalensvurdering af 
tredjelandets retlige og tilsynsmæssige 
rammer.
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Or. en

Begrundelse

Mange former for investeringsservice og -aktiviteter sælges i et fast samarbejde mellem 
selskabet og kunden. EU-investorer og -modparters adgang til tjenesteydelser, der leveres af 
tredjelandsselskaber, ville blive uretmæssigt hindret, hvis det f.eks. bliver forbudt for 
tredjelandsselskaber at formidle oplysninger og forskning til deres eksisterende kunder. Et 
tredjelandsselskab kan formidle oplysninger eller markedsføringsmateriale til en person i EU 
på denne persons anmodning.

Ændringsforslag 317
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 72

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(72) Tredjelandsselskabers levering af
tjenesteydelser i Unionen er underlagt 
nationale ordninger og krav. Der er tale om 
meget forskelligartede ordninger, og de 
selskaber, der er meddelt tilladelse efter 
disse ordninger, er ikke omfattet af den frie 
udveksling af tjenesteydelser og heller ikke 
af etableringsretten i andre medlemsstater 
end den, hvor de er etableret. Der bør 
indføres et fælles regelsæt på EU-plan. 
Dette bør harmonisere de eksisterende, 
ukoordinerede regler, sørge for sikkerhed 
og ensartet behandling af 
tredjelandsselskaber, der får adgang til 
Unionen, sikre, at Kommissionen har 
foretaget en ækvivalensvurdering af 
tredjelandenes retlige og tilsynsmæssige 
rammer samt sikre et sammenligneligt 
beskyttelsesniveau for investorer i 
Unionen, der modtager tjenesteydelser fra 
tredjelandsselskaber.

(72) Tredjelandsselskabers levering af 
tjenesteydelser i Unionen er underlagt 
nationale ordninger og krav. Der er tale om 
meget forskelligartede ordninger, og de 
selskaber, der er meddelt tilladelse efter 
disse ordninger, er ikke omfattet af den frie 
udveksling af tjenesteydelser og heller ikke 
af etableringsretten i andre medlemsstater 
end den, hvor de er etableret. Der bør 
indføres et fælles regelsæt på EU-plan. 
Dette bør harmonisere de eksisterende, 
ukoordinerede regler, sørge for sikkerhed 
og ensartet behandling af 
tredjelandsselskaber, der får adgang til 
Unionen, sikre, at Kommissionen har 
foretaget en effektiv ækvivalensvurdering 
af tredjelandenes retlige og tilsynsmæssige 
rammer samt sikre et sammenligneligt 
beskyttelsesniveau for investorer i 
Unionen, der modtager tjenesteydelser fra 
tredjelandsselskaber. Det er af største
betydning, at tredjelandsselskaber forsat 
kan få adgang til EU's markeder uden 
unødige hindringer.

Or. en
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Ændringsforslag 318
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Betragtning 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(73) Leveringen af tjenesteydelser til 
detailkunder bør altid forudsætte, at der 
er etableret en filial i Unionen. I 
forbindelse med oprettelsen af en filial 
bør der gælde et krav om tilladelse og 
tilsyn i Unionen. Der bør indføres 
passende ordninger for samarbejde 
mellem den berørte kompetente 
myndighed og den kompetente myndighed 
i tredjelandet. Filialen bør have fri 
rådighed over en tilstrækkelig startkapital. 
Når der er meddelt tilladelse, bør filialen 
være underlagt tilsyn i den medlemsstat, 
hvor den er etableret; det pågældende 
tredjelandsselskab bør med forbehold af 
underretning kunne levere tjenesteydelser 
i andre medlemsstater gennem den filial, 
der er meddelt tilladelse og omfattet af 
tilsyn. Leveringen af tjenesteydelser, som 
ikke går gennem en filial, bør være 
begrænset til godkendte modparter. Disse 
tjenesteydelser bør desuden være 
underlagt registrering hos ESMA og 
tilsyn i tredjelandet. Der bør iværksættes 
passende ordninger for samarbejde 
mellem ESMA og de kompetente 
myndigheder i tredjelandet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Flyttet fra direktivet til forordningen.

Ændringsforslag 319
Olle Schmidt
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for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(73) Leveringen af tjenesteydelser til 
detailkunder bør altid forudsætte, at der 
er etableret en filial i Unionen. I 
forbindelse med oprettelsen af en filial bør 
der gælde et krav om tilladelse og tilsyn i 
Unionen. Der bør indføres passende 
ordninger for samarbejde mellem den 
berørte kompetente myndighed og den 
kompetente myndighed i tredjelandet. 
Filialen bør have fri rådighed over en 
tilstrækkelig startkapital. Når der er 
meddelt tilladelse, bør filialen være 
underlagt tilsyn i den medlemsstat, hvor 
den er etableret; det pågældende 
tredjelandsselskab bør med forbehold af 
underretning kunne levere tjenesteydelser i 
andre medlemsstater gennem den filial, 
der er meddelt tilladelse og omfattet af 
tilsyn. Leveringen af tjenesteydelser, som 
ikke går gennem en filial, bør være 
begrænset til godkendte modparter. Disse 
tjenesteydelser bør desuden være underlagt 
registrering hos ESMA og tilsyn i 
tredjelandet. Der bør iværksættes passende 
ordninger for samarbejde mellem ESMA 
og de kompetente myndigheder i 
tredjelandet.

(73) Tredjelandsselskaber, der etablerer 
en filial i Unionen under en fælles 
lovramme for filialer, bør kunne levere 
tjenesteydelser og udføre aktiviteter i hele 
Unionen til detailkunder fra filialen, men 
dette bør ikke forhindre en detailkunde i 
at modtage tjenesteydelser fra et 
tredjelandsselskab udelukkende på 
kundens eget initiativ eller på anden måde 
modtage tjenesteydelser uden for Unionen 
(eller i overensstemmelse med nationale 
lovrammer). I forbindelse med oprettelsen 
af en filial bør der gælde et krav om 
tilladelse og tilsyn i Unionen. Der bør 
indføres passende ordninger for 
samarbejde mellem den berørte 
kompetente myndighed og den kompetente 
myndighed i tredjelandet. Filialen bør have 
fri rådighed over en tilstrækkelig 
startkapital. Når der er meddelt tilladelse, 
bør filialen være underlagt tilsyn i den 
medlemsstat, hvor den er etableret; det 
pågældende tredjelandsselskab bør med 
forbehold af underretning kunne levere 
tjenesteydelser i andre medlemsstater. 
Efter at være meddelt tilladelse bør et 
tredjelandsselskabs levering af 
tjenesteydelser i Unionen, som ikke går 
gennem en filial, være begrænset til 
godkendte modparter og professionelle 
kunder. Disse tjenesteydelser bør desuden 
være underlagt registrering hos ESMA og 
tilsyn i tredjelandet. Der bør iværksættes 
passende ordninger for samarbejde mellem 
ESMA og de kompetente myndigheder i 
tredjelandet.

Or. en
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Begrundelse

Hvad angår professionelle kunder, bør holdningen i AIFMD følges – det bør være 
tilstrækkeligt at udpege en retlig repræsentant. Fysisk tilstedeværelse i form af en filial er ikke 
nødvendig.

Ændringsforslag 320
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(73) Leveringen af tjenesteydelser til 
detailkunder bør altid forudsætte, at der er 
etableret en filial i Unionen. I forbindelse 
med oprettelsen af en filial bør der gælde et 
krav om tilladelse og tilsyn i Unionen. Der 
bør indføres passende ordninger for 
samarbejde mellem den berørte 
kompetente myndighed og den kompetente 
myndighed i tredjelandet. Filialen bør 
have fri rådighed over en tilstrækkelig 
startkapital. Når der er meddelt tilladelse, 
bør filialen være underlagt tilsyn i den 
medlemsstat, hvor den er etableret; det 
pågældende tredjelandsselskab bør med 
forbehold af underretning kunne levere 
tjenesteydelser i andre medlemsstater 
gennem den filial, der er meddelt tilladelse 
og omfattet af tilsyn. Leveringen af 
tjenesteydelser, som ikke går gennem en 
filial, bør være begrænset til godkendte 
modparter. Disse tjenesteydelser bør 
desuden være underlagt registrering hos 
ESMA og tilsyn i tredjelandet. Der bør 
iværksættes passende ordninger for 
samarbejde mellem ESMA og de 
kompetente myndigheder i tredjelandet.

(73) Tredjelandsselskaber, der etablerer 
en filial i Unionen under Unionens fælles 
rammer for filialer bør kunne levere 
tjenesteydelser og aktiviteter i hele 
Unionen til detailkunder fra filialen, men 
dette forhindrer ikke en detailkunde i at 
modtage tjenesteydelser fra et 
tredjelandsselskab på kundens eget 
initiativ eller på anden vis modtage 
tjenesteydelser uden for Unionen (eller i 
overensstemmelse med nationale 
lovrammer). I forbindelse med oprettelsen 
af en filial bør der gælde et krav om 
tilladelse og tilsyn i Unionen. Der bør 
indføres passende ordninger for 
samarbejde mellem den berørte 
kompetente myndighed og den kompetente 
myndighed i tredjelandet. Når der er 
meddelt tilladelse, bør filialen være 
underlagt tilsyn i den medlemsstat, hvor 
den er etableret; det pågældende 
tredjelandsselskab bør med forbehold af 
underretning kunne levere tjenesteydelser i 
andre medlemsstater gennem den filial, der 
er meddelt tilladelse og omfattet af tilsyn.

Or. en
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Begrundelse

Levering af grænseoverskridende tjenesteydelser til et selskab, der er meddelt tilladelse i 
henhold til MiFID, bør ikke udløse et krav om licens. Endvidere vil et EU-selskab, der er 
meddelt tilladelse, i mange tilfælde formidle den relevante transaktion, f.eks. hvis en EU-
kunde pålægger et EU-selskab at handle som dennes agent og udføre transaktioner på et 
tredjelandsmarked gennem et tredjelandsselskab. Under disse omstændigheder bør indirekte 
levering af tjenesteydelser ikke betragtes, som om de finder sted i EU.

Ændringsforslag 321
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Betragtning 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(73) Leveringen af tjenesteydelser til 
detailkunder bør altid forudsætte, at der er 
etableret en filial i Unionen. I forbindelse 
med oprettelsen af en filial bør der gælde et 
krav om tilladelse og tilsyn i Unionen. Der 
bør indføres passende ordninger for 
samarbejde mellem den berørte 
kompetente myndighed og den kompetente 
myndighed i tredjelandet. Filialen bør have 
fri rådighed over en tilstrækkelig 
startkapital. Når der er meddelt tilladelse, 
bør filialen være underlagt tilsyn i den 
medlemsstat, hvor den er etableret; det 
pågældende tredjelandsselskab bør med 
forbehold af underretning kunne levere 
tjenesteydelser i andre medlemsstater 
gennem den filial, der er meddelt tilladelse 
og omfattet af tilsyn. Leveringen af 
tjenesteydelser, som ikke går gennem en 
filial, bør være begrænset til godkendte 
modparter. Disse tjenesteydelser bør 
desuden være underlagt registrering hos 
ESMA og tilsyn i tredjelandet. Der bør 
iværksættes passende ordninger for 
samarbejde mellem ESMA og de 
kompetente myndigheder i tredjelandet.

(73) Medmindre de retlige og 
tilsynsmæssige rammer i et tredjeland, 
hvor et tredjelandsselskab er meddelt 
tilladelse, svarer til EU's krav, bør 
leveringen af tjenesteydelser til 
detailkunder altid forudsætte, at der er 
etableret en filial i Unionen. I forbindelse 
med oprettelsen af en filial bør der gælde et
krav om tilladelse og tilsyn i Unionen. Der 
bør indføres passende ordninger for 
samarbejde mellem den berørte 
kompetente myndighed og den kompetente 
myndighed i tredjelandet. Filialen bør have 
fri rådighed over en tilstrækkelig 
startkapital. Når der er meddelt tilladelse, 
bør filialen være underlagt tilsyn i den 
medlemsstat, hvor den er etableret; det 
pågældende tredjelandsselskab bør med 
forbehold af underretning kunne levere 
tjenesteydelser i andre medlemsstater 
gennem den filial, der er meddelt tilladelse 
og omfattet af tilsyn. Leveringen af 
tjenesteydelser, som ikke går gennem en 
filial, bør være begrænset til godkendte 
modparter og professionelle kunder. Disse 
tjenesteydelser bør desuden være underlagt 
registrering hos ESMA og tilsyn i 
tredjelandet. Der bør iværksættes passende 
ordninger for samarbejde mellem ESMA 
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og de kompetente myndigheder i 
tredjelandet.

Or. en

Ændringsforslag 322
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Betragtning 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(73) Leveringen af tjenesteydelser til 
detailkunder bør altid forudsætte, at der er 
etableret en filial i Unionen. I forbindelse 
med oprettelsen af en filial bør der gælde et 
krav om tilladelse og tilsyn i Unionen. Der 
bør indføres passende ordninger for 
samarbejde mellem den berørte 
kompetente myndighed og den kompetente 
myndighed i tredjelandet. Filialen bør have 
fri rådighed over en tilstrækkelig 
startkapital. Når der er meddelt tilladelse, 
bør filialen være underlagt tilsyn i den 
medlemsstat, hvor den er etableret; det 
pågældende tredjelandsselskab bør med 
forbehold af underretning kunne levere 
tjenesteydelser i andre medlemsstater 
gennem den filial, der er meddelt tilladelse 
og omfattet af tilsyn. Leveringen af 
tjenesteydelser, som ikke går gennem en 
filial, bør være begrænset til godkendte 
modparter. Disse tjenesteydelser bør 
desuden være underlagt registrering hos 
ESMA og tilsyn i tredjelandet. Der bør 
iværksættes passende ordninger for 
samarbejde mellem ESMA og de 
kompetente myndigheder i tredjelandet.

(73) Leveringen af tjenesteydelser til 
detailkunder og professionelle kunder bør 
altid forudsætte, at der er etableret en filial 
i Unionen. I forbindelse med oprettelsen af 
en filial bør der gælde et krav om tilladelse 
og tilsyn i Unionen. Der bør indføres 
passende ordninger for samarbejde mellem 
den berørte kompetente myndighed og den 
kompetente myndighed i tredjelandet. 
Filialen bør have fri rådighed over en 
tilstrækkelig startkapital. Når der er 
meddelt tilladelse, bør filialen være 
underlagt tilsyn i den medlemsstat, hvor 
den er etableret; det pågældende 
tredjelandsselskab bør med forbehold af 
underretning kunne levere tjenesteydelser i 
andre medlemsstater gennem den filial, der 
er meddelt tilladelse og omfattet af tilsyn. 
Leveringen af tjenesteydelser, som ikke går 
gennem en filial, bør være begrænset til 
godkendte modparter. Disse tjenesteydelser 
bør desuden være underlagt registrering 
hos ESMA og tilsyn i tredjelandet. Der bør 
iværksættes passende ordninger for 
samarbejde mellem ESMA og de 
kompetente myndigheder i tredjelandet.

Or. en

Begrundelse

Professionelle kunder skal specifikt medtages i teksten, og de samme bestemmelser om 
filialkrav og godkendelse skal gælde for både detailkunder og professionelle kunder.
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Formålet med at medtage dette er at undgå retlige smuthuller i teksten og sikre, at 
"professionelle investorer" ikke behandles som "godkendte modparter".

Ændringsforslag 323
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(73) Leveringen af tjenesteydelser til 
detailkunder bør altid forudsætte, at der er 
etableret en filial i Unionen. I forbindelse 
med oprettelsen af en filial bør der gælde et 
krav om tilladelse og tilsyn i Unionen. Der 
bør indføres passende ordninger for 
samarbejde mellem den berørte 
kompetente myndighed og den kompetente 
myndighed i tredjelandet. Filialen bør have 
fri rådighed over en tilstrækkelig 
startkapital. Når der er meddelt tilladelse, 
bør filialen være underlagt tilsyn i den 
medlemsstat, hvor den er etableret; det 
pågældende tredjelandsselskab bør med 
forbehold af underretning kunne levere 
tjenesteydelser i andre medlemsstater 
gennem den filial, der er meddelt tilladelse 
og omfattet af tilsyn. Leveringen af 
tjenesteydelser, som ikke går gennem en 
filial, bør være begrænset til godkendte 
modparter. Disse tjenesteydelser bør 
desuden være underlagt registrering hos 
ESMA og tilsyn i tredjelandet. Der bør 
iværksættes passende ordninger for 
samarbejde mellem ESMA og de 
kompetente myndigheder i tredjelandet.

(73) Leveringen af tjenesteydelser til 
detailkunder bør altid forudsætte, at der er 
etableret en filial i Unionen. I forbindelse 
med oprettelsen af en filial bør der gælde et 
krav om tilladelse og tilsyn i Unionen. Der 
bør indføres passende ordninger for 
samarbejde mellem den berørte 
kompetente myndighed og den kompetente 
myndighed i tredjelandet. Filialen bør have 
fri rådighed over en tilstrækkelig 
startkapital. Når der er meddelt tilladelse, 
bør filialen være underlagt tilsyn i den 
medlemsstat, hvor den er etableret; det 
pågældende tredjelandsselskab bør med 
forbehold af underretning kunne levere 
tjenesteydelser i andre medlemsstater 
gennem den filial, der er meddelt tilladelse 
og omfattet af tilsyn. Leveringen af 
tjenesteydelser, som ikke går gennem en 
filial, bør være begrænset til godkendte 
modparter og professionelle investorer. 
Disse tjenesteydelser bør desuden være 
underlagt registrering hos ESMA og tilsyn 
i tredjelandet. Der bør iværksættes 
passende ordninger for samarbejde mellem 
ESMA og de kompetente myndigheder i 
tredjelandet.

Or. en

Ændringsforslag 324
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Betragtning 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(73) Leveringen af tjenesteydelser til 
detailkunder bør altid forudsætte, at der er 
etableret en filial i Unionen. I forbindelse 
med oprettelsen af en filial bør der gælde et 
krav om tilladelse og tilsyn i Unionen. Der 
bør indføres passende ordninger for 
samarbejde mellem den berørte 
kompetente myndighed og den kompetente 
myndighed i tredjelandet. Filialen bør have 
fri rådighed over en tilstrækkelig 
startkapital. Når der er meddelt tilladelse, 
bør filialen være underlagt tilsyn i den 
medlemsstat, hvor den er etableret; det 
pågældende tredjelandsselskab bør med 
forbehold af underretning kunne levere 
tjenesteydelser i andre medlemsstater 
gennem den filial, der er meddelt tilladelse 
og omfattet af tilsyn. Leveringen af 
tjenesteydelser, som ikke går gennem en 
filial, bør være begrænset til godkendte 
modparter. Disse tjenesteydelser bør 
desuden være underlagt registrering hos 
ESMA og tilsyn i tredjelandet. Der bør 
iværksættes passende ordninger for 
samarbejde mellem ESMA og de 
kompetente myndigheder i tredjelandet.

(73) Leveringen af tjenesteydelser til 
detailkunder bør altid forudsætte, at der er 
etableret et datterselskab i Unionen. I 
forbindelse med oprettelsen af en filial, der 
skal levere tjenesteydelser til 
professionelle kunder, bør der gælde et 
krav om tilladelse og tilsyn i Unionen. Der 
bør indføres passende ordninger for 
samarbejde mellem den berørte 
kompetente myndighed og den kompetente 
myndighed i tredjelandet. Filialen bør have 
fri rådighed over en tilstrækkelig 
startkapital. Når der er meddelt tilladelse, 
bør filialen være underlagt tilsyn i den 
medlemsstat, hvor den er etableret; det 
pågældende tredjelandsselskab bør med 
forbehold af underretning kunne levere 
tjenesteydelser i andre medlemsstater 
gennem den filial, der er meddelt tilladelse 
og omfattet af tilsyn. Leveringen af 
tjenesteydelser, som ikke går gennem en 
filial, bør være begrænset til godkendte 
modparter. Disse tjenesteydelser bør 
desuden være underlagt registrering hos 
ESMA og tilsyn i tredjelandet. Der bør 
iværksættes passende ordninger for 
samarbejde mellem ESMA og de 
kompetente myndigheder i tredjelandet.

Or. en

Begrundelse

Filial giver ikke tilstrækkelig høj beskyttelse for detailinvestorer.

Ændringsforslag 325
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
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Betragtning 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74) Dette direktivs bestemmelse om 
regulering af tredjelandsselskabers 
levering af tjenesteydelser i Unionen bør 
ikke anfægte muligheden for, at personer, 
der er etableret i Unionen, kan modtage 
investeringsservice fra et 
tredjelandsselskab udelukkende på eget 
initiativ. Når et tredjelandsselskab leverer 
tjenesteydelser på udelukkende eget 
initiativ af en person, der er etableret i 
Unionen, bør disse tjenesteydelser ikke 
anses for at være leveret på Unionens 
område. Hvis et tredjelandsselskab 
opsøger kunder eller potentielle kunder i 
Unionen eller markedsfører 
investeringsservice eller aktiviteter 
sammen med accessoriske tjenesteydelser 
i Unionen, bør det ikke anses for at være 
en tjenesteydelse, som leveres 
udelukkende på kundens eget initiativ.

udgår

Or. en

Begrundelse

Flyttet fra direktivet til forordningen.

Ændringsforslag 326
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74) Dette direktivs bestemmelse om 
regulering af tredjelandsselskabers levering 
af tjenesteydelser i Unionen bør ikke 
anfægte muligheden for, at personer, der er 
etableret i Unionen, kan modtage 
investeringsservice fra et 
tredjelandsselskab udelukkende på eget 

(74) Dette direktivs bestemmelse om 
regulering af tredjelandsselskabers levering 
af tjenesteydelser i Unionen bør ikke 
anfægte muligheden for, at personer, der er 
etableret i Unionen, kan modtage 
investeringsservice fra et 
tredjelandsselskab.
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initiativ. Når et tredjelandsselskab leverer 
tjenesteydelser på udelukkende eget 
initiativ af en person, der er etableret i 
Unionen, bør disse tjenesteydelser ikke 
anses for at være leveret på Unionens 
område. Hvis et tredjelandsselskab 
opsøger kunder eller potentielle kunder i 
Unionen eller markedsfører 
investeringsservice eller aktiviteter 
sammen med accessoriske tjenesteydelser 
i Unionen, bør det ikke anses for at være 
en tjenesteydelse, som leveres 
udelukkende på kundens eget initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 327
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74) Dette direktivs bestemmelse om 
regulering af tredjelandsselskabers levering 
af tjenesteydelser i Unionen bør ikke 
anfægte muligheden for, at personer, der er 
etableret i Unionen, kan modtage 
investeringsservice fra et 
tredjelandsselskab udelukkende på eget 
initiativ. Når et tredjelandsselskab leverer 
tjenesteydelser på udelukkende eget 
initiativ af en person, der er etableret i 
Unionen, bør disse tjenesteydelser ikke 
anses for at være leveret på Unionens 
område. Hvis et tredjelandsselskab opsøger 
kunder eller potentielle kunder i Unionen 
eller markedsfører investeringsservice eller
aktiviteter sammen med accessoriske 
tjenesteydelser i Unionen, bør det ikke 
anses for at være en tjenesteydelse, som 
leveres udelukkende på kundens eget 
initiativ.

(74) Dette direktivs bestemmelse om 
regulering af tredjelandsselskabers levering 
af tjenesteydelser eller udførelse af 
aktiviteter i Unionen bør ikke anfægte 
muligheden for, at personer, der er 
etableret i Unionen, kan modtage 
investeringsservice eller aktiviteter fra et 
tredjelandsselskab udelukkende på eget 
initiativ, for at investeringsselskaber, som 
er meddelt tilladelse efter dette direktiv,
eller kreditinstitutter, som er meddelt 
tilladelse efter direktiv 2006/48/EF, som 
yder investeringsservice eller udfører 
aktiviteter, kan modtage 
investeringsservice eller aktiviteter fra et 
tredjelandsselskab, eller for at kunder i et 
sådant investeringsselskab eller 
kreditinstitut kan modtage 
investeringsservice eller aktiviteter fra et 
tredjelandsselskab gennem 
investeringsselskabets eller 
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kreditinstituttets mægling, eller for at 
personer, der er etableret i Unionen kan 
modtage investeringsservice eller 
aktiviteter fra et tredjelandsselskab, hvor 
disse tjenesteydelser eller aktiviteter 
leveres uden for Unionen. Når et 
tredjelandsselskab leverer tjenesteydelser 
eller udfører aktiviteter på udelukkende 
eget initiativ af en person, der er etableret i 
Unionen, bør disse tjenesteydelser eller 
aktiviteter ikke anses for at være leveret på 
Unionens område. Hvis et 
tredjelandsselskab opsøger kunder eller 
potentielle kunder i Unionen eller 
markedsfører investeringsservice eller 
aktiviteter sammen med accessoriske 
tjenesteydelser i Unionen (på anden vis 
end i en fast forbindelse mellem 
tredjelandsselskabet og den pågældende 
person i forbindelse med levering af disse 
tjenesteydelser eller udførelse af disse 
aktiviteter), bør det ikke anses for at være 
en tjenesteydelse eller en aktivitet, som 
leveres udelukkende på kundens eget 
initiativ. Når et tredjelandsselskab leverer 
tjenesteydelser eller udfører aktiviteter til 
eller gennem formidling fra et 
investeringsselskab, der er meddelt 
tilladelse efter dette direktiv, eller et 
kreditinstitut, der er meddelt tilladelse 
efter direktiv 2006/48/EF, og som yder 
investeringsservice eller udfører 
aktiviteter, bør tredjelandsselskabets 
tjenesteydelser eller aktiviteter ikke anses 
for at være leveret på Unionens område.
Det investeringsselskab, der fungerer som 
formidler, forbliver ansvarlig for at 
meddele kunden de 
beskyttelsesforanstaltninger, der i 
henhold til dette direktiv er gældende for 
den tjenesteydelse, der er leveret til 
kunden. Hvis en person, der er etableret i 
Unionen, flytter ud af Unionen for at 
modtage tjenesteydelser eller udførte 
aktiviteter fra et tredjelandsselskab, eller 
hvis tredjelandsselskabets karakteristiske 
ydelse leveres uden for Unionen, bør 
tjenesteydelserne eller aktiviteterne ikke 
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anses for at være hhv. leveret eller udført i 
Unionen.

Or. en

Begrundelse

EU-investorer og -modparters adgang til tjenesteydelser, der leveres af tredjelandsselskaber, 
ville blive uretmæssigt hindret, hvis det f.eks. bliver forbudt for tredjelandsselskaber at 
formidle oplysninger og forskning til deres eksisterende kunder. Derudover bør det 
præciseres, at et tredjelandsselskab kan formidle oplysninger eller markedsføringsmateriale 
til en person i EU på denne persons anmodning.

Ændringsforslag 328
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74) Dette direktivs bestemmelse om 
regulering af tredjelandsselskabers levering 
af tjenesteydelser i Unionen bør ikke 
anfægte muligheden for, at personer, der er 
etableret i Unionen, kan modtage
investeringsservice fra et 
tredjelandsselskab udelukkende på eget 
initiativ. Når et tredjelandsselskab leverer 
tjenesteydelser på udelukkende eget 
initiativ af en person, der er etableret i 
Unionen, bør disse tjenesteydelser ikke 
anses for at være leveret på Unionens 
område. Hvis et tredjelandsselskab opsøger 
kunder eller potentielle kunder i Unionen 
eller markedsfører investeringsservice eller
aktiviteter sammen med accessoriske 
tjenesteydelser i Unionen, bør det ikke 
anses for at være en tjenesteydelse, som 
leveres udelukkende på kundens eget 
initiativ.

(74) Dette direktivs bestemmelse om 
regulering af tredjelandsselskabers levering 
af tjenesteydelser i Unionen bør ikke 
anfægte muligheden for, at personer, der er 
etableret i Unionen, kan benytte 
investeringsservice fra et 
tredjelandsselskab på eget initiativ. Når et 
tredjelandsselskab leverer tjenesteydelser 
på eget initiativ af en person, der er 
etableret i Unionen, bør disse 
tjenesteydelser ikke anses for at være 
leveret på Unionens område. Hvis et 
tredjelandsselskab opsøger kunder eller 
potentielle kunder i Unionen eller 
markedsfører investeringsservice eller 
aktiviteter sammen med accessoriske 
tjenesteydelser i Unionen på anden vis end 
i løbet af et eksisterende samarbejde, der 
kræver, at selskabet løbende leverer 
tjenesteydelser til kunden, bør det ikke 
anses for at være en tjenesteydelse, som 
leveres på kundens eget initiativ.

Or. en
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Begrundelse

Mange former for investeringsservice og -aktiviteter leveres i et eksisterende samarbejde 
mellem selskabet og kunden. EU-investorer og -modparters adgang til tjenesteydelser, der 
leveres af tredjelandsselskaber, ville blive uretmæssigt hindret, hvis det f.eks. bliver forbudt 
for tredjelandsselskaber at formidle oplysninger og forskning til deres eksisterende kunder.

Ændringsforslag 329
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Betragtning 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74) Dette direktivs bestemmelse om 
regulering af tredjelandsselskabers levering 
af tjenesteydelser i Unionen bør ikke 
anfægte muligheden for, at personer, der er 
etableret i Unionen, kan modtage 
investeringsservice fra et 
tredjelandsselskab udelukkende på eget 
initiativ. Når et tredjelandsselskab leverer 
tjenesteydelser på udelukkende eget 
initiativ af en person, der er etableret i 
Unionen, bør disse tjenesteydelser ikke 
anses for at være leveret på Unionens 
område. Hvis et tredjelandsselskab opsøger 
kunder eller potentielle kunder i Unionen 
eller markedsfører investeringsservice eller
aktiviteter sammen med accessoriske 
tjenesteydelser i Unionen, bør det ikke 
anses for at være en tjenesteydelse, som 
leveres udelukkende på kundens eget 
initiativ.

(74) Dette direktivs bestemmelse om 
regulering af tredjelandsselskabers levering 
af tjenesteydelser, hvis disse selskaber ikke 
opfylder ækvivalenskriterierne, i Unionen 
bør ikke anfægte muligheden for, at 
detailkunder, der er etableret i Unionen, 
kan modtage investeringsservice fra et 
tredjelandsselskab udelukkende på eget 
initiativ. Når et tredjelandsselskab leverer 
tjenesteydelser på udelukkende eget 
initiativ af en detailkunde, der er etableret i 
Unionen, bør disse tjenesteydelser ikke 
anses for at være leveret på Unionens 
område. Hvis et tredjelandsselskab opsøger 
kunder eller potentielle kunder i Unionen 
eller markedsfører investeringsservice eller 
aktiviteter sammen med accessoriske 
tjenesteydelser i Unionen, bør det ikke 
anses for at være en tjenesteydelse, som 
leveres udelukkende på kundens eget 
initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 330
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
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Betragtning 74 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74a) Når der sikres ækvivalens for så vidt 
angår tredjelandsordninger, bør de være 
begrænset til de bestemmelser, der er 
opnået enighed om i internationale fora 
såsom G20. Mens regler om 
handelsforpligtelsen for derivater bør 
sigte mod at være så koordineret som 
muligt, i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. …/…EMIR, er der 
mange dele af dette direktiv, der ligger 
uden for G20-tilsagnene, og de sigter 
heller ikke mod stabilitet i det finansielle 
system og er derfor muligvis ikke 
hensigtsmæssige at vedtage direkte i 
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 331
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 74 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74b) Når Kommissionen gennemfører 
ækvivalensvurderinger af tredjelande, bør 
det sikres, at Kommissionen følger en 
tilgang, der prioriterer EU's største 
handelspartnere højest, hvorved lande, 
som kun har få selskaber på EU-
markederne, må vente til efter 
vurderingen af de mere betydningsfulde 
markeder.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ordførerens ændringsforslag om de overgangsbestemmelser, der skal 
gælde for tredjelande, mens de venter på en ækvivalensvurdering.



AM\901763DA.doc 105/131 PE489.463v01-00

DA

Ændringsforslag 332
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 74 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74a) Et tredjelandsselskab bør ikke 
kræve tilladelse eller registrering i EU, 
hvis det leverer tjenesteydelser på en EU-
kundes initiativ, hvis det udelukkende 
leverer tjenesteydelser til selskaber, som 
er meddelt tilladelse i henhold til MiFID, 
eller hvis tjenesteydelsen udelukkende 
leveres uden for EU.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at EU-virksomheder har adgang til tredjelandsmarkeder, er denne bestemmelse 
nødvendig, da visse lande aldrig vil nå EU's ækvivalensniveau og alligevel kræver brug af 
lokale enheder i forbindelse med udførelse af visse aktiviteter.

Ændringsforslag 333
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) Tilladelsen til at drive et reguleret 
marked bør omfatte alle aktiviteter, som 
har direkte forbindelse med 
offentliggørelse, behandling, udførelse, 
bekræftelse og indberetning af ordrer fra 
det tidspunkt, hvor ordrerne modtages af 
det regulerede marked, til det tidspunkt, 
hvor de formidles med henblik på endelig 
afvikling, og alle aktiviteter med relation til 
finansielle instrumenters optagelse til 
handel. Tilladelsen bør tillige omfatte 

(75) Tilladelsen til at drive et reguleret 
marked bør omfatte alle aktiviteter, som 
har direkte forbindelse med 
offentliggørelse, behandling, udførelse, 
bekræftelse og indberetning af ordrer fra 
det tidspunkt, hvor ordrerne modtages af 
det regulerede marked, til det tidspunkt, 
hvor de formidles med henblik på endelig 
afvikling, og alle aktiviteter med relation til 
finansielle instrumenters optagelse til 
handel. Tilladelsen bør tillige omfatte 
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transaktioner, som gennem prisstillere, der 
er udpeget af det regulerede marked, 
gennemføres i henhold til det regulerede 
markeds systemer og i overensstemmelse 
med dette systems regler. Ikke alle 
transaktioner, der indgås af medlemmer 
eller deltagere på det regulerede marked i 
en MHF eller en OHF, anses for at være 
indgået inden for det regulerede markeds 
MHF'ens eller OHF'ens systemer. 
Transaktioner, som medlemmer eller 
deltagere indgår på bilateral basis, og som 
ikke opfylder alle de forpligtelser, der 
gælder for et reguleret marked, en MHF 
eller en OHF i henhold til dette direktiv, 
bør anses som transaktioner, der indgås 
uden for et reguleret marked, en MHF eller 
en OHF, ved anvendelsen af definitionen 
på en systematisk internalisator (systematic 
internaliser). I sådanne tilfælde bør 
investeringsselskaber forpligtes til at 
offentliggøre bindende prisstillelser, hvis 
betingelserne i dette direktiv er opfyldt.

transaktioner, som gennem prisstillere, der 
er udpeget af det regulerede marked, 
gennemføres i henhold til det regulerede 
markeds systemer og i overensstemmelse 
med dette systems regler. Ikke alle 
transaktioner, der indgås af medlemmer 
eller deltagere på det regulerede marked
eller i en MHF, anses for at være indgået 
inden for det regulerede markeds eller
MHF'ens systemer. Transaktioner, som 
medlemmer eller deltagere indgår på 
bilateral basis, og som ikke opfylder alle de 
forpligtelser, der gælder for et reguleret 
marked eller en MHF i henhold til dette 
direktiv, bør anses som transaktioner, der 
indgås uden for et reguleret marked eller 
en MHF, ved anvendelsen af definitionen 
på en systematisk internalisator (systematic 
internaliser). I sådanne tilfælde bør 
investeringsselskaber forpligtes til at 
offentliggøre bindende prisstillelser, hvis 
betingelserne i dette direktiv er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 334
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 78

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(78) Indførelsen af en kommerciel løsning 
vedrørende konsolideret løbende
handelsinformation (om aktier) forventes at 
bidrage til et mere integreret europæisk 
marked og gøre det nemmere for 
markedsdeltagerne at få adgang til en 
konsolideret oversigt over de 
handelsgennemsigtighedsoplysninger, der 
er til rådighed. Den påtænkte løsning er 
baseret på, at der meddeles tilladelse til 
leverandører, som arbejder efter 

(78) Indførelsen af en kommerciel løsning 
vedrørende konsolideret løbende 
handelsinformation (om aktier) forventes at 
bidrage til et mere integreret europæisk 
marked og gøre det nemmere for 
markedsdeltagerne at få adgang til en 
konsolideret oversigt over markedsdata. 
Den påtænkte løsning er baseret på, at der 
meddeles tilladelse til godkendte 
offentliggørelsesordninger (APA'er) for at 
sikre, at de regulerede markeder, 
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forudfastsatte og tilsynsunderlagte 
parametre og konkurrerer med hinanden, 
så der kan opnås teknisk meget 
avancerede, innovative løsninger, som i 
størst muligt omfang kommer markedet til 
gode.

MHF'er, OHF'er, SI'er og selskaber, der 
handler OTC, stiller konsekvente og 
præcise markedsdata til rådighed for 
slutbrugere og leverandører af 
kommercielle oplysninger, som derefter 
kan konkurrere kommercielt med 
hinanden, så der kan leveres teknisk meget 
avancerede, innovative løsninger, som i 
størst muligt omfang kommer markedet til 
gode.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede kommercielle løsning for markedsdata vil kun medføre præcise og billige 
konsoliderede oplysninger, hvis ESMA udsteder fælles europæiske datastandarder, og hvis 
oplysningernes kvalitet og overensstemmelse således sikres gennem godkendte 
offentliggørelsesordninger (APA'er), som offentliggør markedsdata. 

Ændringsforslag 335
Anne E. Jensen

Forslag til direktiv
Betragtning 78

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(78) Indførelsen af en kommerciel løsning 
vedrørende konsolideret løbende 
handelsinformation (om aktier) forventes at 
bidrage til et mere integreret europæisk 
marked og gøre det nemmere for 
markedsdeltagerne at få adgang til en 
konsolideret oversigt over de 
handelsgennemsigtighedsoplysninger, der 
er til rådighed. Den påtænkte løsning er 
baseret på, at der meddeles tilladelse til 
leverandører, som arbejder efter 
forudfastsatte og tilsynsunderlagte 
parametre og konkurrerer med hinanden, 
så der kan opnås teknisk meget 
avancerede, innovative løsninger, som i 
størst muligt omfang kommer markedet til 
gode.

(78) Indførelsen af konsolideret løbende 
handelsinformation (om aktier) forventes at 
bidrage til et mere integreret europæisk 
marked og gøre det nemmere for 
markedsdeltagerne at få adgang til en 
konsolideret oversigt over de 
handelsgennemsigtighedsoplysninger, der 
er til rådighed til rimelige priser i forhold 
til produktionsomkostningerne. Den 
påtænkte løsning skulle gennemføres af en 
enkelt enhed. Denne enhed skulle 
imidlertid være en kommerciel 
virksomhed, som udpeges efter et 
offentligt udbud hvert tredje år efter 
værdien af det bud, der sendes til 
Kommissionen.
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Or. en

Ændringsforslag 336
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 78

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(78) Indførelsen af en kommerciel løsning 
vedrørende konsolideret løbende 
handelsinformation (om aktier) forventes at 
bidrage til et mere integreret europæisk 
marked og gøre det nemmere for 
markedsdeltagerne at få adgang til en 
konsolideret oversigt over de 
handelsgennemsigtighedsoplysninger, der 
er til rådighed. Den påtænkte løsning er 
baseret på, at der meddeles tilladelse til 
leverandører, som arbejder efter 
forudfastsatte og tilsynsunderlagte 
parametre og konkurrerer med hinanden, så 
der kan opnås teknisk meget avancerede, 
innovative løsninger, som i størst muligt 
omfang kommer markedet til gode.

(78) Indførelsen af en bred løsning 
vedrørende konsolideret løbende 
handelsinformation (om aktier) forventes at 
bidrage til et mere integreret europæisk 
marked og gøre det nemmere for 
markedsdeltagerne at få adgang til en 
konsolideret oversigt over de 
handelsgennemsigtighedsoplysninger, der 
er til rådighed. Den påtænkte løsning er 
baseret på, at der meddeles tilladelse til 
leverandører, som arbejder efter 
forudfastsatte og tilsynsunderlagte 
parametre og konkurrerer med hinanden, så 
der kan opnås teknisk meget avancerede, 
innovative løsninger, som i størst muligt 
omfang kommer markedet til gode. Ved at 
kræve, at alle leverandører af løbende 
handelsinformation skal konsolidere alle 
APA-oplysninger, sikres det, at 
konkurrencen foregår inden for 
kundeservice, ikke alle de omfattede 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 337
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Betragtning 78

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(78) Indførelsen af en kommerciel løsning 
vedrørende konsolideret løbende 
handelsinformation (om aktier) forventes at 
bidrage til et mere integreret europæisk 
marked og gøre det nemmere for 
markedsdeltagerne at få adgang til en 
konsolideret oversigt over de 
handelsgennemsigtighedsoplysninger, der 
er til rådighed. Den påtænkte løsning er 
baseret på, at der meddeles tilladelse til 
leverandører, som arbejder efter 
forudfastsatte og tilsynsunderlagte 
parametre og konkurrerer med hinanden, så 
der kan opnås teknisk meget avancerede,
innovative løsninger, som i størst muligt 
omfang kommer markedet til gode.

(78) Indførelsen af en kommerciel løsning 
vedrørende konsolideret løbende 
handelsinformation (om aktier) forventes at 
bidrage til et mere integreret europæisk 
marked og gøre det nemmere for 
markedsdeltagerne at få adgang til en 
konsolideret oversigt over de 
handelsgennemsigtighedsoplysninger, der 
er til rådighed. Den påtænkte løsning er 
baseret på, at der meddeles tilladelse til 
leverandører, som arbejder efter 
forudfastsatte og tilsynsunderlagte 
parametre og konkurrerer med hinanden, så 
der kan opnås teknisk meget avancerede, 
innovative løsninger, som i størst muligt 
omfang kommer markedet til gode. Hvis 
konsolideret løbende handelsinformation
om aktier ikke kan opnås med 
kommercielle løsninger, bør 
Kommissionen fremsætte en løsning for 
konsolideret løbende handelsinformation 
om aktier, som kan sikre effektiv 
gennemsigtighed efter handel.

Or. en

Ændringsforslag 338
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 78 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(78a) I lyset af konsekvenserne af især 
syntetiske ETF'er ("exchange-traded
funds"), hvad angår systemisk risiko, og 
detailkunders anvendelse deraf, er det af 
afgørende betydning, at investorerne får 
større gennemsigtighed i disse produkter.
Bestemmelser om konsolideret løbende 
handelsinformation bør ligeledes gælde 
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aktieinstrumenter, navnlig ETF'er.

Or. en

Begrundelse

Selv om bestemmelserne om konsolideret løbende handelsinformation synes at dække alt fra 
aktier til aktieinstrumenter, skal dette tydeliggøres, navnlig i lyset af detailkunders omfattende 
anvendelse af ETF'er inden for de seneste år.

Ændringsforslag 339
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Betragtning 83

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(83) På G20-topmødet i Pittsburgh den 25. 
september 2009 blev man enige om at 
forbedre finans- og råvaremarkedernes 
regulering, virkemåde og gennemsigtighed 
med henblik på at imødegå råvareprisernes 
overdrevne volatilitet. I Kommissionens 
meddelelse af 28. oktober 2009 om en 
bedre fungerende fødevareforsyningskæde 
i Europa og Kommissionens meddelelse af 
2. februar 2011 om imødegåelse af 
udfordringerne på råvaremarkederne og 
med hensyn til råstoffer beskrives en række 
foranstaltninger, der bør træffes som led i 
revisionen af direktiv 2004/39/EF.

(83) På G20-topmødet i Pittsburgh den 25. 
september 2009 blev man enige om at 
forbedre finans- og råvaremarkedernes 
regulering, virkemåde og gennemsigtighed 
med henblik på at imødegå råvareprisernes 
overdrevne volatilitet. I Kommissionens 
meddelelse af 28. oktober 2009 om en 
bedre fungerende fødevareforsyningskæde 
i Europa og Kommissionens meddelelse af 
2. februar 2011 om imødegåelse af 
udfordringerne på råvaremarkederne og 
med hensyn til råstoffer beskrives en række 
foranstaltninger, der bør træffes som led i 
revisionen af direktiv 2004/39/EF.
IOSCO's rapport fra september 2011 om 
principperne for regulering af og tilsyn 
med råvarederivatmarkeder ("Principles 
for the Regulation and Supervision of 
Commodity Derivatives Markets") havde 
til formål at bidrage til at sikre, at de 
fysiske markeder for råvarederivater 
tjener deres grundlæggende 
prisfastsættelses- og afdækningsfunktion, 
idet de fungerer uden manipulation og 
misbrug, og IOSCO understreger 
betydningen af gennemsigtighed.
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Or. en

Begrundelse

Idet råvaremarkeder til en vis grad er forbundet globalt, er det relevant at tage højde for det 
udførte arbejde og IOSCO's anbefalinger. Denne rapport indeholder anbefalinger, der skal 
bidrage til at sikre, at de fysiske råvarederivatmarkeder tjener deres grundlæggende 
prisfastsættelses- og afdækningsfunktion, idet de fungerer uden manipulation og misbrug.
Principperne hjælper myndighederne med at anlægge en passende strategi for lovgivning og 
tilsyn. 

Ændringsforslag 340
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 83 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(83a) I april 2011 sendte IOSCO's 
taskforce om markederne for 
råvarefutures en formel rapport til Rådet 
for Finansiel Stabilitet, hvoraf følgende 
fremgik: interventionsbeføjelser bør 
omfatte formelle beføjelser inden for 
positionsforvaltning, herunder beføjelser
til at opstille forudgående positionslofter, 
hvor det er relevant, at træffe 
foranstaltninger vedrørende positioner, 
som potentielt kan være til skade for et 
velfungerende marked på alle 
aftalemæssige trin, beføjelser til at indføre 
lofter for prisudsving for en bestemt 
tidsperiode (f.eks. intradag) eller indføre 
handelsstop eller nedkølingsperioder, som 
alle bør være nøje udformet, og som bør 
anvendes i forbindelse med hvert enkelt 
marked for råvarefutures.

Or. en

Begrundelse

Både IOSCO og G20 har gjort et stort arbejde inden for råvarederivater, og dette arbejde 
skal anerkendes og medtages i MiFID for at følge anbefalingerne fra eksperter på dette 
område og for så vidt muligt at blive koordineret globalt.
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Ændringsforslag 341
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 83 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(83b) Denne strategi blev formelt 
godkendt af G20-landenes 
landbrugsministre i deres erklæring i 
Paris af 23. juni 2011, hvori de støtter 
finansministrene og centralbankcheferne 
fra G20-landene, som på deres møde i 
Washington den 14.-15. april 2011 
understregede behovet for, at deltagere på 
råvarederivatmarkeder er omfattet af 
passende regulering og tilsyn, og 
opfordrede til øget gennemsigtighed på 
såvel kontant- som derivatmarkederne, 
sådan som IOSCO tidligere har anbefalet, 
og hvori de så frem til afslutningen af 
IOSCO's anbefalinger, inden september 
2011, om regulering og tilsyn på dette 
område, navnlig med hensyn til 
markedsmisbrug og manipulation som 
f.eks. gennem formelle beføjelser til 
positionsforvaltning, herunder beføjelser
til blandt andre interventionsbeføjelser at 
fastsætte forudgående positionslofter.

Or. en

Begrundelse

Både IOSCO og G20 har gjort et stort arbejde inden for råvarederivater, og dette arbejde 
skal anerkendes og medtages i MiFID for at følge anbefalingerne fra eksperter på dette 
område og for så vidt muligt at blive koordineret globalt.

Ændringsforslag 342
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
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Betragtning 83 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(83c) I september 2011 fastlagte IOSCO 
sine principper for regulering af og tilsyn 
med råvaremarkeder, herunder principper 
for tildeling af kontrakter, principper for 
tilsyn med råvarederivatmarkeder,
principper for håndtering af 
ureglementerede råvarederivatmarkeder, 
herunder beføjelser til 
positionsforvaltning, inklusive beføjelser 
til at fastsætte positionslofter, principper 
for håndhævelse og informationsdeling 
samt principper for bedre prisfastsættelse 
på råvarederivatmarkeder.

Or. en

Begrundelse

Både IOSCO og G20 har gjort et stort arbejde inden for råvarederivater, og dette arbejde 
skal anerkendes og medtages i MiFID for at følge anbefalingerne fra eksperter på dette 
område og for så vidt muligt at blive koordineret globalt.

Ændringsforslag 343
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 83 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(83d) IOSCO's principper blev
efterfølgende godkendt på G20-topmødet i 
Cannes den 4. november 2011, hvor G20-
landene erklærede, at de som led i deres 
dagsorden for finansiel regulering 
godkendte IOSCO's anbefalinger om at 
forbedre reguleringen af og tilsynet med 
råvarederivatmarkederne. De var enige i, 
at markedsregulatorerne bør have 
effektive interventionsbeføjelser til at 
forhindre markedsmisbrug. Navnlig bør 
markedsregulatorerne have og anvende 
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formelle beføjelser inden for 
positionsforvaltning som en del af de 
formelle interventionsbeføjelser, herunder 
beføjelser til at opstille forudgående 
positionslofter, hvor det er relevant.

Or. en

Begrundelse

Både IOSCO og G20 har gjort et stort arbejde inden for råvarederivater, og dette arbejde 
skal anerkendes og medtages i MiFID for at følge anbefalingerne fra eksperter på dette 
område og for så vidt muligt at blive koordineret globalt.

Ændringsforslag 344
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 84

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84) De beføjelser, der er tillagt de 
kompetente myndigheder, bør suppleres af 
udtrykkelige beføjelser til at indhente 
oplysninger hos en hvilken som helst 
person vedrørende størrelsen af og formålet 
med en position i derivataftaler, der 
vedrører råvarer, og til at anmode den 
pågældende om at tage skridt til at reducere 
størrelsen af positionen i derivataftalerne.

(84) De beføjelser, der er tillagt de 
kompetente myndigheder, bør suppleres af 
udtrykkelige beføjelser til regelmæssigt at 
indhente oplysninger hos en hvilken som 
helst person vedrørende størrelsen af og 
formålet med en position i derivataftaler, 
der vedrører råvarer, og til at anmode den 
pågældende om at tage skridt til at reducere 
størrelsen af positionen i derivataftalerne.

Or. en

Ændringsforslag 345
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Betragtning 85

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(85) De kompetente myndigheder bør (85) De kompetente myndigheder bør 
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tillægges udtrykkelige beføjelser til at 
lægge loft over de muligheder, en person 
eller en kategori af personer har for at 
indgå en derivataftale vedrørende en 
råvare. Et sådant loft bør kunne anvendes 
på både individuelle transaktioner og 
positioner, som er opbygget over længere 
tid. Især i sidstnævnte tilfælde bør den 
kompetente myndighed sikre, at disse 
positionslofter er ikke-diskriminerende, 
klart definerede, tager behørigt hensyn til 
det pågældende markeds særlige 
karakteristika og er nødvendige for at sikre 
markedets integritet og ordentlige funktion.

tillægges udtrykkelige beføjelser til at 
forvalte de positioner, en person eller en 
kategori af personer har i derivataftaler
vedrørende en råvare. Den kompetente 
myndighed bør sikre, at de nødvendige 
beføjelser til at gennemføre denne 
positionsforvaltning er ikke-
diskriminerende, klart definerede, tager 
behørigt hensyn til det pågældende 
markeds særlige karakteristika og er 
nødvendige for at sikre markedets integritet 
og ordentlige funktion. Positionslofter bør 
kun anvendes, hvis de er relevante, og 
kun i leveringsmåneden, da de kan have 
en væsentlig negativ indvirkning på 
likviditeten.

Or. en

Ændringsforslag 346
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 85

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(85) De kompetente myndigheder bør 
tillægges udtrykkelige beføjelser til at 
lægge loft over de muligheder, en person 
eller en kategori af personer har for at 
indgå en derivataftale vedrørende en 
råvare. Et sådant loft bør kunne anvendes 
på både individuelle transaktioner og 
positioner, som er opbygget over længere 
tid. Især i sidstnævnte tilfælde bør den 
kompetente myndighed sikre, at disse 
positionslofter er ikke-diskriminerende, 
klart definerede, tager behørigt hensyn til 
det pågældende markeds særlige 
karakteristika og er nødvendige for at sikre 
markedets integritet og ordentlige funktion.

(85) De kompetente myndigheder bør 
tillægges udtrykkelige beføjelser til at 
lægge loft over de muligheder, en person 
eller en kategori af personer har for at 
indgå en derivataftale vedrørende en 
råvare. Et sådant loft bør kunne anvendes 
på både individuelle transaktioner og 
positioner, som er opbygget over længere 
tid. Især i sidstnævnte tilfælde bør den 
kompetente myndighed sikre, at disse 
positionslofter er ikke-diskriminerende, 
klart definerede, tager behørigt hensyn til 
det pågældende markeds særlige 
karakteristika og er nødvendige for at sikre 
markedets integritet og ordentlige funktion, 
begrundet i en situation defineret af 
ESMA gennem reguleringsmæssige 
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tekniske standarder.

Or. en

Begrundelse

ESMA bør have beføjelser til at mindske volatiliteten på råvaremarkederne og forhindre 
ureglementerede markeder.

Ændringsforslag 347
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 85

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(85) De kompetente myndigheder bør 
tillægges udtrykkelige beføjelser til at 
lægge loft over de muligheder, en person 
eller en kategori af personer har for at 
indgå en derivataftale vedrørende en 
råvare. Et sådant loft bør kunne anvendes 
på både individuelle transaktioner og 
positioner, som er opbygget over længere 
tid. Især i sidstnævnte tilfælde bør den 
kompetente myndighed sikre, at disse 
positionslofter er ikke-diskriminerende, 
klart definerede, tager behørigt hensyn til 
det pågældende markeds særlige 
karakteristika og er nødvendige for at sikre 
markedets integritet og ordentlige funktion.

(85) De kompetente myndigheder bør
tillægges udtrykkelige beføjelser til at 
lægge loft over de muligheder, en person 
eller en kategori af personer har for at 
indgå en derivataftale vedrørende en 
råvare. Et sådant loft bør kunne anvendes 
på både individuelle transaktioner og 
positioner, som er opbygget over længere 
tid. Især i sidstnævnte tilfælde bør den 
kompetente myndighed sikre, at disse 
positionslofter er ikke-diskriminerende, 
klart definerede, tager behørigt hensyn til 
det pågældende markeds særlige 
karakteristika og er nødvendige for at sikre 
markedets integritet og ordentlige funktion
samt fjerne overdreven spekulation.

Or. en

Ændringsforslag 348
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
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Betragtning 86

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(86) Alle markedspladser, der tilbyder 
handel med råvarederivater, bør indføre 
passende begrænsninger eller egnede 
alternative ordninger med henblik på at 
støtte likviditeten, forebygge 
markedsmisbrug og sikre korrekte 
prisdannelses- og afviklingsvilkår. ESMA 
bør offentliggøre og ajourføre en liste i 
resuméform over samtlige sådanne 
gældende foranstaltninger. Disse 
begrænsninger eller ordninger bør 
anvendes på en ensartet måde og tage 
hensyn til det pågældende markeds særlige 
karakteristika. Hvem de gælder for og 
eventuelle undtagelser bør - ligesom de 
relevante kvantitative tærskler, der udgør 
begrænsningerne, eller som kan udløse 
andre forpligtelser - være klart defineret. 
Kommissionen bør tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter, bl.a. med 
henblik på at undgå eventuelle forskelle i 
ordningernes virkninger ved disses 
anvendelse på sammenlignelige kontrakter 
på forskellige markedspladser.

(86) Ud over de beføjelser, som de 
kompetente myndigheder får til at indføre 
positionslofter, bør alle markedspladser, 
der tilbyder handel med råvarederivater, 
indføre passende ordninger for 
positionsforvaltning med henblik på at 
støtte likviditeten, forebygge 
markedsmisbrug og sikre korrekte 
prisdannelses- og afviklingsvilkår. 
Sådanne ordninger kan f.eks. omfatte 
identifikation af opbygningen af store 
positionskoncentrationer, som er særligt 
tæt på afvikling, positionslofter, lofter for 
prisudsving, ordreafvikling eller 
overførsel af åbne positioner, suspension 
af handelen, ændrede 
leveringsbetingelser, annullerede handler
og krav om leveringsintentioner. Det skal 
imidlertid anerkendes, at én markedsplads 
ikke kan se de samlede positioner, som 
tages af medlemmerne eller deltagerne i 
forhold til markedet generelt. ESMA bør 
definere de vigtigste funktioner i en 
harmoniseret ordning for 
positionsforvaltning gennem 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
og offentliggøre og ajourføre en liste i 
resuméform over samtlige sådanne 
gældende foranstaltninger. Disse ordninger 
bør anvendes på en ensartet måde og tage 
hensyn til det pågældende markeds særlige 
karakteristika. Hvem de gælder for og 
eventuelle undtagelser bør - ligesom de 
relevante kvantitative tærskler, der udgør 
begrænsningerne, eller som kan udløse 
andre forpligtelser - være klart defineret. 
Kommissionen bør tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter, bl.a. med 
henblik på at undgå eventuelle forskelle i 
ordningernes virkninger ved disses 
anvendelse på sammenlignelige kontrakter 
på forskellige markedspladser.

Or. en
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Begrundelse

Det bør præciseres, at MiFID II foreslår at give de kompetente myndigheder beføjelser til at 
indføre positionslofter samt visse foranstaltninger, der skal træffes af markedspladserne.
Disse foranstaltninger bør være supplerende og ikke sammenfaldende. Der findes talrige 
måder, hvorpå markedspladser kan træffe og træffer foranstaltninger til at sikre et 
velfungerende marked. Dette bør anerkendes, og positionslofter er eksempler på 
foranstaltninger, som markedspladserne bør, men ikke skal etablere.

Ændringsforslag 349
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 86

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(86) Alle markedspladser, der tilbyder 
handel med råvarederivater, bør indføre 
passende begrænsninger eller egnede 
alternative ordninger med henblik på at 
støtte likviditeten, forebygge 
markedsmisbrug og sikre korrekte 
prisdannelses- og afviklingsvilkår. ESMA 
bør offentliggøre og ajourføre en liste i 
resuméform over samtlige sådanne 
gældende foranstaltninger. Disse 
begrænsninger eller ordninger bør 
anvendes på en ensartet måde og tage 
hensyn til det pågældende markeds særlige 
karakteristika. Hvem de gælder for og 
eventuelle undtagelser bør - ligesom de 
relevante kvantitative tærskler, der udgør 
begrænsningerne, eller som kan udløse 
andre forpligtelser - være klart defineret. 
Kommissionen bør tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter, bl.a. med 
henblik på at undgå eventuelle forskelle i 
begrænsningernes eller ordningernes 
virkninger ved disses anvendelse på 
sammenlignelige kontrakter på forskellige 
markedspladser.

(86) Alle markedspladser, der tilbyder 
handel med råvarederivater, bør indføre 
passende begrænsninger og egnede 
yderligere ordninger med henblik på at 
støtte likviditeten, forebygge 
markedsmisbrug og sikre korrekte 
prisfastsættelsesfunktioner og 
afviklingsvilkår samt fjerne overdreven 
spekulation. ESMA bør offentliggøre og 
ajourføre en liste i resuméform over 
samtlige sådanne gældende 
foranstaltninger. Disse begrænsninger og
ordninger bør anvendes på en ensartet 
måde og tage hensyn til det pågældende 
markeds særlige karakteristika. Hvem de 
gælder for og eventuelle undtagelser bør -
ligesom de relevante kvantitative og 
kvalitative tærskler, der udgør 
begrænsningerne, eller som kan udløse 
andre forpligtelser - være klart defineret. 
Kommissionen bør tillægges beføjelser til 
at vedtage reguleringsmæssige tekniske 
standarder, bl.a. med henblik på at undgå 
eventuelle forskelle i begrænsningernes og
ordningernes virkninger ved disses 
anvendelse på sammenlignelige kontrakter 
på forskellige markedspladser.
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Or. en

Ændringsforslag 350
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(87) De markedspladser, på hvilke der 
handles med de mest likvide 
råvarederivater, bør offentliggøre en samlet 
ugentlig oversigt over de positioner, der 
besiddes af de forskellige typer 
markedsdeltagere, herunder kunderne hos 
de markedsdeltagere, der ikke handler for 
egen regning. En fuldstændig, detaljeret 
opdeling efter både markedsdeltagerens 
type og identitet bør stilles til rådighed for
den kompetente myndighed efter 
anmodning.

(87) De markedspladser, på hvilke der 
handles med de mest likvide 
råvarederivater, bør offentliggøre en samlet 
ugentlig oversigt over de positioner, der 
besiddes af de forskellige typer 
markedsdeltagere, herunder kunderne hos 
de markedsdeltagere, der ikke handler for 
egen regning. En fuldstændig, detaljeret 
opdeling efter både markedsdeltagerens 
type og identitet bør regelmæssigt 
meddeles den kompetente myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 351
Robert Goebbels, Markus Ferber

Forslag til direktiv
Betragtning 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(88) I betragtning af den erklæring, 
finansministrene og centralbankcheferne 
fra G20-landene fremsatte den 15. april 
2011 med hensyn til at sikre, at deltagere 
på råvarederivatmarkeder er omfattet af 
passende regulering og tilsyn, bør 
undtagelserne i direktiv 2004/39/EF for 
forskellige deltagere, som er aktive på 
råvarederivatmarkederne, ændres for at 
sikre, at aktiviteter, som udføres af 

udgår
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selskaber, der ikke tilhører en finansiel 
koncern, og som indebærer afdækning af 
produktionsrelaterede og andre risici samt 
ydelse af investeringsservice i forbindelse 
med råvarederivater eller eksotiske 
derivater som en accessorisk 
tjenesteydelse til kunder i hovederhvervet, 
fortsat er undtaget, men at selskaber, der 
har specialiseret sig i handel med råvarer 
og råvarederivater, medtages under 
direktivets anvendelsesområde.

Or. en

Begrundelse

Betragtningen stemmer ikke overens med de snævre undtagelser i artikel 2 og skaber 
tvetydighed.

Ændringsforslag 352
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(88) I betragtning af den erklæring, 
finansministrene og centralbankcheferne 
fra G20-landene fremsatte den 15. april 
2011 med hensyn til at sikre, at deltagere 
på råvarederivatmarkeder er omfattet af 
passende regulering og tilsyn, bør 
undtagelserne i direktiv 2004/39/EF for 
forskellige deltagere, som er aktive på 
råvarederivatmarkederne, ændres for at 
sikre, at aktiviteter, som udføres af 
selskaber, der ikke tilhører en finansiel 
koncern, og som indebærer afdækning af 
produktionsrelaterede og andre risici samt 
ydelse af investeringsservice i forbindelse 
med råvarederivater eller eksotiske 
derivater som en accessorisk tjenesteydelse 
til kunder i hovederhvervet, fortsat er 
undtaget, men at selskaber, der har 
specialiseret sig i handel med råvarer og 

(88) I betragtning af den erklæring, 
finansministrene og centralbankcheferne 
fra G20-landene fremsatte den 15. april 
2011 med hensyn til at sikre, at deltagere 
på råvarederivatmarkeder er omfattet af 
passende regulering og tilsyn, bør 
undtagelserne i direktiv 2004/39/EF for 
forskellige deltagere, som er aktive på 
råvarederivatmarkederne, ændres for at 
sikre, at aktiviteter, som udføres af 
selskaber, der ikke tilhører en finansiel 
koncern, og som indebærer afdækning af 
produktionsrelaterede og andre risici samt 
ydelse af investeringsservice i forbindelse 
med råvarederivater eller eksotiske 
derivater som en accessorisk tjenesteydelse 
til kunder i hovederhvervet, fortsat er 
undtaget. I denne forbindelse skal der dog 
tages højde for, at selskaber, hvis primære 
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råvarederivater, medtages under direktivets 
anvendelsesområde.

aktiviteter består i produktion eller 
levering af råvarer, og som handler med 
råvarederivater for egen regning som en 
sekundær aktivitet, i henhold til 
sektorspecifikke bestemmelser, såsom 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. 
oktober 2011 om integritet og 
gennemsigtighed på 
engrosenergimarkederne (REMIT), 
særligt med hensyn til spot- og 
terminsforretninger allerede er underlagt 
et særligt tilsyn og et indberetningskrav 
og i henhold til forordning (EU) nr. …/… 
[EMIR] er underkastet et 
indberetningskrav og tilsyn med hensyn til 
standardiserede OTC-derivatforretninger. 
Selskaber, der har specialiseret sig i handel 
med råvarer og råvarederivater, bør dog
medtages under direktivets 
anvendelsesområde.

Or. de

Begrundelse

Selskaber, der allerede er omfattet af EMIR-forordningen og sektorspecifikke bestemmelser 
(f.eks. forordning 2011/1227/EF, REMIT), bør undtages fra MiFID's anvendelsesområde, så 
vidt deres aktiviteter udgør en sekundær aktivitet i forhold til deres tre primære aktiviteter. 
REMIT-forordningen foreskriver en effektiv og passende markedsovervågning og 
transaktionsindberetningskrav, der udtrykkeligt er relateret til transaktioner, der ikke er 
omfattet af MiFID's anvendelsesområde. Desuden vil EMIR-forordningen bl.a. indeholde 
rammer for indberetning af transaktioner, central clearing samt andre krav til risikostyring.

Ændringsforslag 353
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(88) I betragtning af den erklæring, 
finansministrene og centralbankcheferne 
fra G20-landene fremsatte den 15. april 

(88) I betragtning af den erklæring, 
finansministrene og centralbankcheferne 
fra G20-landene fremsatte den 15. april 



PE489.463v01-00 122/131 AM\901763DA.doc

DA

2011 med hensyn til at sikre, at deltagere 
på råvarederivatmarkeder er omfattet af 
passende regulering og tilsyn, bør 
undtagelserne i direktiv 2004/39/EF for 
forskellige deltagere, som er aktive på 
råvarederivatmarkederne, ændres for at 
sikre, at aktiviteter, som udføres af 
selskaber, der ikke tilhører en finansiel 
koncern, og som indebærer afdækning af 
produktionsrelaterede og andre risici samt 
ydelse af investeringsservice i forbindelse 
med råvarederivater eller eksotiske 
derivater som en accessorisk tjenesteydelse 
til kunder i hovederhvervet, fortsat er 
undtaget, men at selskaber, der har 
specialiseret sig i handel med råvarer og 
råvarederivater, medtages under direktivets 
anvendelsesområde.

2011 med hensyn til at sikre, at deltagere 
på råvarederivatmarkeder er omfattet af 
passende regulering og tilsyn, bør 
undtagelserne i direktiv 2004/39/EF for 
forskellige deltagere, som er aktive på 
råvarederivatmarkederne, ændres for at 
sikre, at aktiviteter, som udføres af 
selskaber, der ikke tilhører en finansiel 
koncern, og som indebærer afdækning af 
produktionsrelaterede og andre risici samt 
ydelse af investeringsservice i forbindelse 
med råvarederivater eller eksotiske 
derivater som en accessorisk tjenesteydelse 
til kunder i hovederhvervet, fortsat er 
undtaget, hvis størrelsen eller 
indvirkningen af denne aktivitet ikke er
betydelig for det pågældende marked, men 
at selskaber, der har specialiseret sig i 
handel med råvarer og råvarederivater, 
medtages under direktivets 
anvendelsesområde.

Or. en

Ændringsforslag 354
Werner Langen

Forslag til direktiv
Betragtning 88 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(83a) I overensstemmelse med 
erklæringen fra G20-landene og for at
fremme global harmonisering og undgå 
regelarbitrage bør definitionen af afledte 
finansielle instrumenter mere tydeligt 
udelukke enhver kontrakt om salg af en 
råvare til fremtidig levering eller udskudt 
forsendelse, så længe transaktionen ikke 
har samme karakteristika som andre 
afledte finansielle instrumenter.

Or. en
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Begrundelse

Der er behov en udtrykkelig udelukkelse af produkter, der leveres fysisk i fremtiden, for 
endelig at præcisere, at disse produkter ikke anses som "andre afledte finansielle 
instrumenter", uanset udførelsesstedet. Dette forslag vil bringe EU-lovgivningen i 
overensstemmelse med definitionen af swaps i den amerikanske Dodd-Frank-lov, hvor 
kontrakter med underliggende levering af råvarer i fremtiden ikke anses for at være "swaps".

Ændringsforslag 355
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Betragtning 89

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(89) Det er ønskeligt at lette små og 
mellemstore virksomheders adgang til 
kapital og at fremme den videre udvikling 
af specialiserede markeder, der tager 
hensyn til små og mellemstore udstederes 
behov. Disse markeder, der som regel
drives som MHF'er i henhold til dette 
direktiv, betegnes almindeligvis som SMV-
markeder eller vækstmarkeder. Oprettelsen 
inden for MHF-kategorien af en ny 
underkategori for SMV-vækstmarkeder og 
disse markeders registrering forventes at 
øge deres synlighed og højne deres profil 
samt at bidrage til udviklingen af 
fælleseuropæiske reguleringsstandarder for 
disse markeder.

(89) Det er ønskeligt at lette små og 
mellemstore virksomheders adgang til 
kapital og at fremme den videre udvikling 
af specialiserede markeder, der tager 
hensyn til små og mellemstore udstederes 
behov. Disse markeder, der som regel 
drives som MHF'er i henhold til dette 
direktiv, betegnes almindeligvis som SMV-
markeder eller vækstmarkeder. Oprettelsen 
inden for MHF-kategorien af en ny 
underkategori for SMV-vækstmarkeder og 
disse markeders registrering forventes at 
øge deres synlighed og højne deres profil 
samt at bidrage til udviklingen af 
fælleseuropæiske reguleringsstandarder for 
disse markeder. Opmærksomheden bør 
rettes mod, hvordan fremtidig lovgivning 
yderligere skal fremme anvendelsen af 
dette marked som en ny aktivklasse, der 
vil være attraktiv for investorer. Al øvrig 
lovgivning om EU's markeder bør 
opdateres for at mindske den 
administrative byrde og give yderligere 
incitament til at notere SMV'er på 
vækstmarkederne for SMV'er.

Or. en
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Ændringsforslag 356
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Betragtning 94

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(94) I betragtning af den store betydning og 
markedsandel, en række MHF'er har fået, 
bør det sikres, at der indføres passende 
samarbejdsordninger mellem MHF'ens 
kompetente myndighed og den kompetente 
myndighed i det land, hvor MHF'en leverer 
tjenesteydelser. For at foregribe en 
eventuel tilsvarende udvikling bør dette 
udvides til også at omfatte OHF'er.

(94) I betragtning af den store betydning og 
markedsandel, en række MHF'er har fået, 
bør det sikres, at der indføres passende 
samarbejdsordninger mellem MHF'ens 
kompetente myndighed og den kompetente 
myndighed i det land, hvor MHF'en leverer 
tjenesteydelser. 

Or. en

Ændringsforslag 357
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Betragtning 99

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(99) For at kunne afdække potentielle 
overtrædelser bør de kompetente 
myndigheder have de nødvendige 
undersøgelsesbeføjelser og bør fastlægge 
effektive mekanismer, der tilskynder til at 
indberette potentielle eller faktiske 
overtrædelser. Disse mekanismer bør ikke 
være til hinder for passende beskyttelse af 
personer, som er tiltalt. Der bør indføres 
hensigtsmæssige procedurer for at sikre 
den indberettede persons ret til at forsvare 
sig og blive hørt, inden der træffes en 
endelig afgørelse, og til at påklage en for 
vedkommende ugunstig afgørelse til en 
domstol.

(99) For at kunne afdække potentielle 
overtrædelser bør de kompetente 
myndigheder have de nødvendige 
undersøgelsesbeføjelser og bør fastlægge 
effektive og pålidelige mekanismer, der 
tilskynder til at indberette potentielle eller 
faktiske overtrædelser. Medarbejdere, der 
indberetter overtrædelser i deres egne 
institutioner, bør være godt beskyttet og 
have fuldt anonymitet. Disse mekanismer 
bør ikke være til hinder for passende 
beskyttelse af personer, som er tiltalt. Der 
bør indføres hensigtsmæssige procedurer 
for at sikre den indberettede persons ret til 
at forsvare sig og blive hørt, inden der 
træffes en endelig afgørelse, og til at 
påklage en for vedkommende ugunstig 
afgørelse til en domstol.
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Or. en

Ændringsforslag 358
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Betragtning 101

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(101) Dette direktiv bør ikke berøre
medlemsstaternes retsforskrifter 
vedrørende strafferetlige sanktioner.

(101) Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes retsforskrifter 
vedrørende strafferetlige sanktioner.

Or. en

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 359
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv
Betragtning 108

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(108) Tekniske standarder for finansielle 
tjenesteydelser bør sikre konsekvent 
harmonisering og passende beskyttelse af 
indskydere, investorer og forbrugere i hele 
Unionen. Da ESMA er i besiddelse af højt 
specialiseret viden vil det være rationelt og 
hensigtsmæssigt, at myndigheden får til 
opgave at udarbejde udkast til regulerings-
og gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder til forelæggelse for 
Kommissionen i de tilfælde, der ikke 
indebærer politikbeslutninger.

(108) Tekniske standarder for finansielle 
tjenesteydelser bør sikre konsekvent 
harmonisering og passende beskyttelse af 
indskydere, investorer og forbrugere i hele 
Unionen. Da ESMA er i besiddelse af højt 
specialiseret viden vil det være rationelt og 
hensigtsmæssigt, at myndigheden får til 
opgave at udarbejde udkast til regulerings-
og gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder til forelæggelse for 
Kommissionen i de tilfælde, der ikke 
indebærer politikbeslutninger. For at sikre 
konsekvent beskyttelse af investorer og 
forbrugere på tværs af de finansielle 
servicesektorer bør ESMA i det omfang, 
det er muligt, udføre sine opgaver i tæt 
samarbejde med de to andre ESA'er inden 
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for rammene af det fælles udvalg.

Or. en

Begrundelse

For at sikre konsekvent beskyttelse af investorer og forbrugere på tværs af de finansielle 
servicesektorer bør ESMA i det omfang, det er muligt, arbejde tæt sammen med de to ESA'er 
inden for rammene af det fælles udvalg. (Et forslag fra ECB).

Ændringsforslag 360
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Betragtning 108

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(108) Tekniske standarder for finansielle 
tjenesteydelser bør sikre konsekvent 
harmonisering og passende beskyttelse af 
indskydere, investorer og forbrugere i hele 
Unionen. Da ESMA er i besiddelse af højt 
specialiseret viden vil det være rationelt og 
hensigtsmæssigt, at myndigheden får til 
opgave at udarbejde udkast til regulerings-
og gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder til forelæggelse for 
Kommissionen i de tilfælde, der ikke 
indebærer politikbeslutninger.

(108) Tekniske standarder for finansielle 
tjenesteydelser bør sikre konsekvent 
harmonisering og passende beskyttelse af 
indskydere, investorer og forbrugere i hele 
Unionen. Da ESMA er i besiddelse af højt 
specialiseret viden vil det være rationelt og 
hensigtsmæssigt, at myndigheden får til 
opgave at udarbejde udkast til regulerings-
og gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder til forelæggelse for 
Kommissionen i de tilfælde, der ikke 
indebærer politikbeslutninger. For at sikre 
konsekvent beskyttelse af investorer og 
forbrugere på tværs af de finansielle 
servicesektorer bør ESMA i det omfang, 
det er muligt, udføre sine opgaver i tæt 
samarbejde med de to andre ESA'er inden 
for rammene af det fælles udvalg.

Or. en

Begrundelse

For at sikre konsekvent beskyttelse af investorer og forbrugere på tværs af de finansielle 
servicesektorer bør ESMA i det omfang, det er muligt, arbejde tæt sammen med de to ESA'er 
inden for rammene af det fælles udvalg.
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Ændringsforslag 361
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Betragtning 109

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(109) Kommissionen bør vedtage de udkast 
til reguleringsmæssige tekniske standarder, 
som ESMA udarbejder for så vidt angår 
artikel 7 vedrørende proceduren for 
meddelelse af og afslag på tilladelse til 
investeringsselskaber, artikel 9 og 48 
vedrørende kravene til ledelsesorganer, 
artikel 12 vedrørende erhvervelse af en 
kvalificeret deltagelse, artikel 27 
vedrørende pligten til at udføre ordrer på 
de for kunderne gunstigste betingelser, 
artikel 34 og 54 vedrørende samarbejde og 
informationsudveksling, artikel 36 
vedrørende den frie udveksling af 
investeringsservice og aktiviteter, artikel 
37 vedrørende oprettelse af en filial, artikel 
44 vedrørende tredjelandsselskabers 
levering af tjenesteydelser, artikel 63 
vedrørende proceduren for meddelelse af 
og afslag på tilladelse til udbydere af 
dataindberetningstjenester, artikel 66 og 67 
vedrørende organisatoriske krav til APA'er 
og CTP'er samt artikel 84 vedrørende 
samarbejde mellem kompetente 
myndigheder. Kommissionen bør vedtage 
disse udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 290 i TEUF, 
og i overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010.

(109) Kommissionen bør vedtage de udkast 
til reguleringsmæssige tekniske standarder, 
som ESMA udarbejder for så vidt angår 
artikel 7 vedrørende proceduren for 
meddelelse af og afslag på tilladelse til 
investeringsselskaber, artikel 9 og 48 
vedrørende kravene til ledelsesorganer, 
artikel 12 vedrørende erhvervelse af en 
kvalificeret deltagelse, artikel 27 
vedrørende pligten til at udføre ordrer på 
de for kunderne gunstigste betingelser, 
artikel 34 og 54 vedrørende samarbejde og 
informationsudveksling, artikel 36 
vedrørende den frie udveksling af 
investeringsservice og aktiviteter, artikel 
37 vedrørende oprettelse af en filial, artikel 
44 vedrørende tredjelandsselskabers 
levering af tjenesteydelser, artikel 59 
vedrørende anvendelse af 
positionsforvaltning på 
råvarederivatmarkeder, artikel 63 
vedrørende proceduren for meddelelse af 
og afslag på tilladelse til udbydere af 
dataindberetningstjenester, artikel 66 og 67 
vedrørende organisatoriske krav til APA'er 
og CTP'er samt artikel 84 vedrørende 
samarbejde mellem kompetente 
myndigheder. Kommissionen bør vedtage 
disse udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 290 i TEUF, 
og i overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010.

Or. en
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Ændringsforslag 362
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Betragtning 110

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(110) Kommissionen bør også tillægges 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter, jf. artikel 291 i 
TEUF, og i overensstemmelse med artikel 
15 i forordning (EU) nr. 1095/2010. ESMA 
bør udarbejde gennemførelsesmæssige 
tekniske standarder til forelæggelse for 
Kommissionen for så vidt angår artikel 7 
vedrørende proceduren for meddelelse af 
og afslag på tilladelse til 
investeringsselskaber, artikel 12 
vedrørende erhvervelse af en kvalificeret 
deltagelse, artikel 18 vedrørende 
handelsprocessen og afslutning af 
transaktioner i MHF'er og OHF'er, artikel 
32, 33 og 53 vedrørende suspension af 
handelen med og fjernelse af instrumenter 
fra handelen, artikel 36 vedrørende den frie 
udveksling af investeringsservice og -
aktiviteter, artikel 37 vedrørende oprettelse 
af en filial, artikel 44 vedrørende 
tredjelandsselskabers tjenesteydelser, 
artikel 60 vedrørende positionsrapportering 
efter kategorier af handlende, artikel 78 
vedrørende indgivelse af oplysninger til 
ESMA, artikel 83 vedrørende pligten til at 
samarbejde, artikel 84 vedrørende 
samarbejde mellem kompetente 
myndigheder, artikel 85 vedrørende 
informationsudveksling samt artikel 88 
vedrørende høring forud for meddelelse af 
tilladelse.

(110) Kommissionen bør også tillægges 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter, jf. artikel 291 i 
TEUF, og i overensstemmelse med artikel 
15 i forordning (EU) nr. 1095/2010. ESMA 
bør udarbejde gennemførelsesmæssige 
tekniske standarder til forelæggelse for 
Kommissionen for så vidt angår artikel 7 
vedrørende proceduren for meddelelse af 
og afslag på tilladelse til 
investeringsselskaber, artikel 12 
vedrørende erhvervelse af en kvalificeret 
deltagelse, artikel 18 vedrørende 
handelsprocessen og afslutning af 
transaktioner i MHF'er, artikel 32, 33 og 53 
vedrørende suspension af handelen med og 
fjernelse af instrumenter fra handelen, 
artikel 36 vedrørende den frie udveksling 
af investeringsservice og -aktiviteter, 
artikel 37 vedrørende oprettelse af en filial, 
artikel 44 vedrørende tredjelandsselskabers 
tjenesteydelser, artikel 60 vedrørende 
positionsrapportering efter kategorier af 
handlende, artikel 78 vedrørende 
indgivelse af oplysninger til ESMA, artikel 
83 vedrørende pligten til at samarbejde, 
artikel 84 vedrørende samarbejde mellem 
kompetente myndigheder, artikel 85 
vedrørende informationsudveksling samt 
artikel 88 vedrørende høring forud for 
meddelelse af tilladelse.

Or. en
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Ændringsforslag 363
Anne E. Jensen

Forslag til direktiv
Betragtning 111

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(111) Kommissionen bør forelægge en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
med en vurdering af den måde, hvorpå 
organiserede handelsfaciliteter fungerer, 
hvordan ordningen for SMV-
vækstmarkeder fungerer, virkningerne af 
kravene vedrørende automatiseret handel 
og højfrekvenshandel, erfaringerne med 
mekanismen for forbud mod bestemte 
produkter eller fremgangsmåder samt 
virkningerne af foranstaltningerne 
vedrørende råvarederivatmarkeder.

(111) Kommissionen bør forelægge en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
med en vurdering af den måde, hvorpå 
organiserede handelsfaciliteter fungerer, 
hvordan ordningen for SMV-
vækstmarkeder fungerer, virkningerne af 
kravene vedrørende automatiseret handel 
og højfrekvenshandel, erfaringerne med 
mekanismen for forbud mod bestemte 
produkter eller fremgangsmåder, 
virkningerne af indførelsen af 
konsolideret løbende handelsinformation 
om aktier, herunder udviklingen i priser 
på markedsdata generelt, samt 
virkningerne af foranstaltningerne 
vedrørende råvarederivatmarkeder.

Or. en

Ændringsforslag 364
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 113

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(113) Da det anses for sværere at udarbejde 
konsolideret løbende handelsinformation 
for ikke-aktieinstrumenter end for 
aktieinstrumenter, bør udbydere have 
mulighed for at opnå erfaring med 
sidstnævnte, inden de udarbejder den. For 
at lette den korrekte udarbejdelse af 
konsolideret løbende handelsinformation 
for finansielle instrumenter, som ikke er 
baseret på aktier, bør der derfor fastsættes 

(113) Da det anses for sværere at udarbejde 
konsolideret løbende handelsinformation 
for ikke-aktieinstrumenter end for 
aktieinstrumenter, bør udbydere have 
mulighed for at opnå erfaring med 
sidstnævnte, inden de udarbejder den. For 
at lette den korrekte udarbejdelse af 
konsolideret løbende handelsinformation 
for finansielle instrumenter, som ikke er 
baseret på aktier, bør der derfor fastsættes 



PE489.463v01-00 130/131 AM\901763DA.doc

DA

en længere frist for anvendelsen af de 
nationale foranstaltninger til gennemførelse 
af den pågældende bestemmelse.

en længere frist for anvendelsen af de 
nationale foranstaltninger til gennemførelse 
af den pågældende bestemmelse. Hvis 
konsolideret løbende handelsinformation 
om ikke-aktieinstrumenter ikke kan opnås 
med kommercielle løsninger, bør 
Kommissionen fremsætte en løsning for 
konsolideret løbende handelsinformation 
om ikke-aktieinstrumenter, som kan sikre 
effektiv gennemsigtighed efter handel.

Or. en

Ændringsforslag 365
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Betragtning 113 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(113a) Kommissionen bør i den 
kommende forordning om 
værdipapirlovgivning fremsætte konkrete 
lovgivningsmæssige forslag til 
definitionen af opbevaring og forvaltning 
af finansielle instrumenter, som fremgår 
af bilag I, afsnit B, første led, den type af 
EU- og ikke-EU-enheder, som kan få 
licens til at udføre denne tjenesteydelse, 
og disse enheders rettigheder og 
forpligtelser med henblik på at garantere 
værdipapirernes integritet, fuldstændig 
gennemsigtighed og sikring af den 
endelige investors rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 366
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
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Betragtning 113 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(113a) For at skabe langsigtet stabilitet, 
tilsynskontrol og forståelse for samlede 
finansielle strømme vil det være ønskeligt 
at maksimere kortlægningen af 
realtidstransaktioner eller transaktioner 
tæt på realtid samt automatiske 
analyseprocedurer. Med dette in mente 
bør standardisering af identifikatorer og 
visse datameddelelsessegmenter fremmes, 
idet der anvendes retfærdige, rimelige og 
ikke-diskriminerende licensbestemmelser 
på intellektuelle ejendomsrettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 367
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Betragtning 113 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(113b) Kommissionen bør sammen med 
ESMA, ESB og ESRB fremme arbejdet 
med identifikatorer, som viser arten, typen 
af aktivindhold og graden af kompleksitet 
i strukturerede og komplekse produkter.

Or. en

Begrundelse

Det bør være muligt for identifikatorer at angive, om et produkt f.eks. indeholder derivater 
eller repoer.


