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Ändringsförslag 218
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Finanskrisen har blottställt svagheter 
när det gäller finansiella marknaders 
funktion och överblickbarhet. 
Utvecklingen av finansiella marknader har 
blottlagt behovet av att stärka ramarna för 
regleringen av marknader för finansiella 
instrument i syfte att öka öppenheten, ge 
investerare bättre skydd, förstärka 
förtroendet, minska antalet oreglerade 
områden och säkerställa att 
tillsynsmyndigheter får tillräckliga 
befogenheter så att de kan fullgöra sina 
uppgifter.

(4) Finanskrisen har blottställt svagheter 
när det gäller finansiella marknaders 
funktion och överblickbarhet. 
Utvecklingen av finansiella marknader har 
blottlagt behovet av att stärka ramarna för 
regleringen av marknader för finansiella 
instrument i syfte att öka öppenheten, ge 
investerare bättre skydd, förstärka 
förtroendet, se till att det inte finns några
oreglerade områden och säkerställa att 
tillsynsmyndigheter får tillräckliga 
befogenheter så att de kan fullgöra sina 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 219
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det råder enighet bland regleringsorgan 
på internationell nivå om att svagheter i 
företagsstyrningen i en rad finansinstitut, 
däribland frånvaron av en effektiv 
maktfördelning inom dem, har varit en 
faktor som bidragit till finanskrisen. 
Överdrivet och oförsiktigt risktagande kan 
leda till fallissemang i enskilda 
finansinstitut och till systemomfattande 
problem i medlemsstaterna och globalt. 
Felaktigt agerande av företag som 

(5) Det råder enighet bland regleringsorgan 
på internationell nivå om att svagheter i 
företagsstyrningen i en rad finansinstitut, 
däribland frånvaron av en effektiv 
maktfördelning inom dem, har varit en 
faktor som bidragit till finanskrisen. 
Överdrivet och oförsiktigt risktagande kan 
leda till fallissemang i enskilda 
finansinstitut och till systemomfattande 
problem i medlemsstaterna och globalt. 
Felaktigt agerande av företag som 
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tillhandahåller tjänster för kunder kan leda 
till negativa effekter för investerare och till 
förlust av förtroende från investerarnas 
sida. För att komma till rätta med de 
potentiellt skadliga effekterna av dessa 
svagheter i företagsstyrningsarrangemang 
bör bestämmelserna i detta direktiv 
kompletteras med mer detaljerade principer 
och minimistandarder. Dessa principer och 
standarder bör gälla med beaktande av 
karaktären, omfattningen och 
komplexiteten hos värdepappersföretag.

tillhandahåller tjänster för kunder kan leda 
till negativa effekter för investerare och till 
förlust av förtroende från investerarnas 
sida. För att komma till rätta med de 
potentiellt skadliga effekterna av dessa 
svagheter i företagsstyrningsarrangemang 
bör bestämmelserna i detta direktiv 
kompletteras med mer detaljerade principer 
och minimistandarder. Dessa principer och 
standarder bör gälla med beaktande av 
karaktären, omfattningen och 
komplexiteten hos värdepappersföretag.
När det gäller styrelseledamöterna är det 
aktieägarnas ansvar att se till att samtliga 
ledamöter alltid är av tillräckligt god 
vandel och har tillräcklig kunskap, talang 
och erfarenhet. Det är uppenbart att 
styrningen av företag skiljer sig åt och att 
det därför är överflödigt med detaljerade 
bestämmelser och kvantitativa 
begränsningar av hur många platser som 
får finnas.

Or. en

Ändringsförslag 220
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Stats- och regeringscheferna gjorde 
en utfästelse vid G20-mötet i Cannes (4 
november 2011) med syftet att skapa en 
global identitetsbeteckning för juridiska 
personer (LEI) som entydigt identifierar 
parterna i finansiella transaktioner.

Or. fr

Ändringsförslag 221
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy
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Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det är lämpligt att i förteckningen över 
finansiella instrument även ta upp vissa
råvaruderivat och andra derivat som är 
konstruerade och handlas på ett sådant sätt 
att det skapar ett behov av reglering 
jämförbart med traditionella finansiella 
instrument.

(8) Det är lämpligt att i förteckningen över 
finansiella instrument även ta upp samtliga
råvaruderivat och andra derivat som är 
konstruerade och handlas på ett sådant sätt 
att det skapar ett behov av reglering 
jämförbart med traditionella finansiella 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 222
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det är lämpligt att i förteckningen över 
finansiella instrument även ta upp vissa 
råvaruderivat och andra derivat som är 
konstruerade och handlas på ett sådant sätt 
att det skapar ett behov av reglering 
jämförbart med traditionella finansiella 
instrument.

(8) Det är lämpligt att i förteckningen över 
finansiella instrument även ta upp vissa 
råvaruderivat och andra derivat som är 
konstruerade och handlas på ett sådant sätt 
att det skapar ett behov av reglering 
jämförbart med traditionella finansiella 
instrument. Försäkringsavtal avseende de 
klasser som anges i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG av den 25 november 2009 
om upptagande och utövande av 
försäkrings- och 
återförsäkringsverksamhet (Solvens II) är 
inte derivat eller derivatkontrakt enligt 
detta direktiv om de ingåtts med ett 
försäkringsföretag, ett 
återförsäkringsföretag, försäkringsföretag 
i tredjeland eller återförsäkringsföretag i 
tredjeland.

Or. en
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Ändringsförslag 223
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det har förekommit en rad bedrägerier 
på sekundära spotmarknader för 
utsläppsrätter (EUA), något som skulle 
kunna undergräva förtroendet för de 
system för handel med utsläppsrätter som 
inrättats genom direktiv 2003/87/EG, och 
åtgärder håller på att vidtas för att stärka 
systemet med EUA-register och skärpa 
villkoren för att ett konto för EUA-handel
ska få öppnas. För att stärka integriteten 
och garantera att dessa marknader fungerar 
effektivt, inbegripet en omfattande 
övervakning av handelsverksamhet, är det 
lämpligt att komplettera åtgärder som 
vidtas enligt direktiv 2003/87/EG genom 
att fullt ut föra in utsläppsrätter i 
tillämpningsområdet för detta direktiv och 
förordning ----/-- [förordningen om 
marknadsmissbruk], genom att klassificera 
dem som finansiella instrument.

(9) Det har förekommit en rad bedrägerier 
på sekundära spotmarknader för 
utsläppsrätter (EUA), något som skulle 
kunna undergräva förtroendet för de 
system för handel med utsläppsrätter som 
inrättats genom direktiv 2003/87/EG, och 
åtgärder håller på att vidtas för att stärka 
systemet med EUA-register och skärpa 
villkoren för att ett konto för EUA-handel 
ska få öppnas. För att stärka integriteten 
och garantera att dessa marknader fungerar 
effektivt, inbegripet en omfattande 
övervakning av handelsverksamhet, är det 
lämpligt att komplettera åtgärder som 
vidtas enligt direktiv 2003/87/EG genom 
att fullt ut föra in utsläppsrätter i 
tillämpningsområdet för detta direktiv och 
förordning ----/-- [förordningen om 
marknadsmissbruk].

Or. en

Ändringsförslag 224
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det är nödvändigt att upprätta en 
omfattande ram av rättsliga regler för 
genomförandet av transaktioner med 
finansiella instrument, oberoende av vilka 

(11) Det är nödvändigt att upprätta en 
omfattande ram av rättsliga regler för 
genomförandet av transaktioner med 
finansiella instrument, oberoende av vilka 
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metoder som används vid handeln med 
sådana instrument, så att en hög kvalitet 
kan säkerställas vid genomförandet av 
investerarnas transaktioner och det 
finansiella systemets integritet och samlade 
effektivitet upprätthållas. Ett konsekvent 
och riskkänsligt system bör föreskrivas för 
reglering av de viktigaste slagen av 
arrangemang för utförande av order som 
för närvarande tillämpas på de finansiella 
marknadsplatserna i Europa. Det är 
nödvändigt att den nya generation av 
organiserade handelssystem som har växt 
fram vid sidan av de reglerade 
marknaderna erkänns, och dessa system 
bör omfattas av krav som syftar till att 
bevara de finansiella marknadernas 
effektiva och ordnade funktionssätt.

metoder som används vid handeln med 
sådana instrument, så att en hög kvalitet 
kan säkerställas vid genomförandet av 
investerarnas transaktioner och det 
finansiella systemets integritet och samlade 
effektivitet upprätthållas. Ett konsekvent 
och riskkänsligt system bör föreskrivas för 
reglering av de viktigaste slagen av 
arrangemang för utförande av order som 
för närvarande tillämpas på de finansiella 
marknadsplatserna i Europa. Det är 
nödvändigt att den nya generation av 
organiserade handelssystem som har växt 
fram vid sidan av de reglerade 
marknaderna och MTF-plattformar som 
har utnyttjat en lucka i lagstiftningen i de 
nuvarande MiFID-bestämmelserna 
erkänns, och dessa system bör omfattas av 
krav som syftar till att bevara de finansiella 
marknadernas effektiva och ordnade 
funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 225
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Alla handelsplatser, dvs. reglerade 
marknader, MTF-plattformar och OTF-
plattformar, bör fastställa öppna regler 
som styr tillträdet till plattformen. 
Reglerade marknader och MTF-plattformar 
bör även i fortsättningen omfattas av i hög 
grad liknande krav beträffande vem de får 
godkänna som medlemmar eller deltagare, 
men OTF-plattformar bör ha möjlighet att 
bestämma och begränsa tillträdet på 
grundval av bland annat den roll och de 
skyldigheter som deras operatörer har i 
förhållande till sina kunder.

(12) Alla handelsplatser, dvs. reglerade 
marknader, MTF-plattformar och 
systematiska internhandlare, bör fastställa 
transparenta regler som styr tillträdet till 
plattformen. Reglerade marknader och 
MTF-plattformar bör även i fortsättningen 
omfattas av i hög grad liknande krav 
beträffande vem de får godkänna som 
medlemmar eller deltagare, men 
systematiska internhandlare bör ha 
möjlighet att bestämma och begränsa 
tillträdet på grundval av bland annat den 
roll och de skyldigheter som de har i 



PE489.463v01-00 8/133 AM\901763SV.doc

SV

förhållande till sina kunder.
(Denna ändring (dvs. strykningen av 
”OTF-plattformar”) gäller hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

All trading platforms operated by market operators or investment firms should be properly 
regulated. As supported by the European Parliament in its December 2010 Report on Dark 
Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category for any asset class 
(i.e.OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, including the inclusion 
of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should be deleted. Instead, the 
existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and SI) should be clarified 
and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which should not be subject to 
the public market rules, must be introduced.Systematic Internalisation needs to continue to be 
included expressly as a trading venue, and should be subject to transparent access rules. SIs 
should be able to limit their trading participants to their clients, given that the operator runs 
a risk by carrying out the trades on its own book.

Ändringsförslag 226
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Alla handelsplatser, dvs. reglerade 
marknader, MTF-plattformar och OTF-
plattformar, bör fastställa öppna regler 
som styr tillträdet till plattformen. 
Reglerade marknader och MTF-plattformar 
bör även i fortsättningen omfattas av i hög 
grad liknande krav beträffande vem de får 
godkänna som medlemmar eller deltagare, 
men OTF-plattformar bör ha möjlighet att 
bestämma och begränsa tillträdet på 
grundval av bland annat den roll och de 
skyldigheter som deras operatörer har i 
förhållande till sina kunder.

(12) Alla handelsplatser, dvs. reglerade 
marknader, MTF-plattformar och 
systematiska internhandlare, bör fastställa 
transparenta regler som styr tillträdet till 
plattformen. Reglerade marknader och 
MTF-plattformar bör även i fortsättningen 
omfattas av i hög grad liknande krav 
beträffande vem de får godkänna som 
medlemmar eller deltagare, men 
systematiska internhandlare bör ha 
möjlighet att bestämma och begränsa 
tillträdet på grundval av bland annat den 
roll och de skyldigheter som deras 
operatörer har i förhållande till sina kunder.

(Strykningen av kategorin OTF-plattformar 
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i detta ändringsförslag gäller hela texten. 
Om ändringen antas ska hela texten 
anpassas i överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Den faktor som framför allt skiljer den nya föreslagna OTF-kategorin från existerande MTF-
plattformar är det skönsmässiga utrymmet för att utföra kundorder, vilket riskerar att leda till 
missbruk som framför allt missgynnar mindre insatta investerare. Dessutom kommer den nya 
kategorin att fragmentera marknaden ytterligare. SI-handlare bör anses vara en handelsplats 
för utförande enligt MiFID och bör bli föremål för transparenta tillträdesregler. Med SI-
handlare kan i vissa fall begränsa tillträdet till plattformen eftersom SI-operatören tar på sig 
en risk genom att utföra handelstransaktionerna mot sin egen handelsbok.

Ändringsförslag 227
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Alla handelsplatser, dvs. reglerade 
marknader, MTF-plattformar och OTF-
plattfrormar, bör fastställa öppna regler 
som styr tillträdet till plattformen. 
Reglerade marknader och MTF-plattformar 
bör även i fortsättningen omfattas av i hög 
grad liknande krav beträffande vem de får 
godkänna som medlemmar eller deltagare, 
men OTF-plattformar bör ha möjlighet att 
bestämma och begränsa tillträdet på 
grundval av bland annat den roll och de 
skyldigheter som deras operatörer har i 
förhållande till sina kunder.

(12) Alla handelsplatser, dvs. reglerade 
marknader, MTF-plattformar och 
systematiska internhandlare, bör fastställa 
transparenta regler som styr tillträdet till 
plattformen. Reglerade marknader och 
MTF-plattformar bör även i fortsättningen 
omfattas av i hög grad liknande krav 
beträffande vem de får godkänna som 
medlemmar eller deltagare, men 
systematiska internhandlare bör ha 
möjlighet att bestämma och begränsa 
tillträdet på grundval av bland annat den
roll och de skyldigheter som deras 
operatörer har i förhållande till sina kunder.

Or. en

Motivering

OTF-kategorin utgår eftersom alla handelsplattformar som drivs av marknadsoperatörer 
eller värdepappersföretag bör bli föremål för passande marknadsregler (dvs. transparens, 
icke-skönsmässigt utförande av transaktioner, icke-diskriminerande tillträde och fullständig 
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marknadsövervakning).

Ändringsförslag 228
Anne E. Jensen

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Alla handelsplatser, dvs. reglerade 
marknader, MTF-plattformar och OTF-
plattformar, bör fastställa öppna regler som 
styr tillträdet till plattformen. Reglerade 
marknader och MTF-plattformar bör även i 
fortsättningen omfattas av i hög grad
liknande krav beträffande vem de får 
godkänna som medlemmar eller deltagare, 
men OTF-plattformar bör ha möjlighet att 
bestämma och begränsa tillträdet på 
grundval av bland annat den roll och de 
skyldigheter som deras operatörer har i 
förhållande till sina kunder.

(12) Alla handelsplatser, dvs. reglerade 
marknader, MTF-plattformar och OTF-
plattformar, bör fastställa öppna regler som 
styr tillträdet till plattformen. Reglerade 
marknader och MTF-plattformar bör även i 
fortsättningen omfattas av liknande krav 
beträffande vem de får godkänna som 
medlemmar eller deltagare, men OTF-
plattformar som tillhandahåller 
organiserade transaktioner och 
handelssystem avseende andra finansiella 
instrument än aktier bör ha möjlighet att 
bestämma och begränsa tillträdet på 
grundval av bland annat den roll och de 
skyldigheter som deras operatörer har i 
förhållande till sina kunder. För OTF-
plattformar som tillhandahåller 
organiserade transaktioner och 
handelssystem avseende aktier bör 
möjligheterna att bestämma och begränsa 
tillträdet inskränkas till att ge operatörer 
som driver en OTF-plattform möjlighet att 
endast ge sina kunder tillträde och 
utesluta kreditinstitut och 
värdepappersföretag. Dessutom bör OTF-
plattformar som tillhandahåller utförande 
och anordnande av handelstransaktioner 
med aktier avskaffa alla begränsningar av 
tillträdet när de uppnår en tillräcklig 
marknadsandel av handeln i de berörda 
aktierna.

Or. en
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Ändringsförslag 229
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Alla handelsplatser, dvs. reglerade 
marknader, MTF-plattformar och OTF-
plattformar, bör fastställa öppna regler som 
styr tillträdet till plattformen. Reglerade 
marknader och MTF-plattformar bör även i 
fortsättningen omfattas av i hög grad 
liknande krav beträffande vem de får 
godkänna som medlemmar eller deltagare, 
men OTF-plattformar bör ha möjlighet att 
bestämma och begränsa tillträdet på 
grundval av bland annat den roll och de 
skyldigheter som deras operatörer har i 
förhållande till sina kunder.

(12) Alla handelsplatser, dvs. reglerade 
marknader, MTF-plattformar och OTF-
plattformar, bör fastställa öppna regler som 
styr tillträdet till plattformen. Reglerade 
marknader och MTF-plattformar bör även i 
fortsättningen omfattas av i hög grad 
liknande krav beträffande vem de får 
godkänna som medlemmar eller deltagare, 
men OTF-plattformar bör ha möjlighet att 
bestämma och begränsa tillträdet på 
grundval av bland annat den roll och de 
skyldigheter som deras operatörer har i 
förhållande till sina kunder. För att ge 
investerare större valmöjligheter och 
flexibilitet får operatörer av reglerade 
marknader, MTF-plattformar och OTF-
plattformar ge sina användare möjlighet 
att specificera vilken typ av orderflöde 
som deras order interagerar med innan 
deras order förs in i systemet (baserat på 
motpartens kreditvärdighet eller andra 
faktorer).

Or. en

Motivering

Användare av handelsplatser reglerade marknader, MTF-plattformar och OTF-plattformar 
bör ges flexibilitet att bestämma den typ av flöde som deras order ska interagera med. Detta 
skulle ge dem möjlighet att välja att handla med pensionsfonder men inte med 
högfrekvenshandlare, eller att välja sin motpart på grundval av kreditvärdighet. Detta ger 
företag större kontroll över riskhanteringen och den typ av likviditet som de är exponerade 
mot. Detta val bör inte ge möjlighet för kunder att diskriminera mellan motparter.

Ändringsförslag 230
Kay Swinburne
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Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12 a) I linje med definitionerna av MTF-
och OTF-plattformar bör 
marknadsdeltagarna kunna välja vilken 
kategori marknadsdeltagare som deras 
order får interagera med, så länge som 
detta sker på ett öppet och transparent sätt 
och inte innebär diskriminering från 
plattformsoperatörens sida.  När 
ytterligare identitetsbeteckningar och 
transaktionsmärken införs bör 
handelsplatserna kunna införa olika 
medlemskapskategorier för att underlätta 
detta, som en extra, valfri tjänst för 
kunderna när detta är lämpligt.

Or. en

Motivering

För närvarande erbjuder ett antal MTF-plattformar denna typ av valmöjlighet till 
användarna, endera efter eget val eller genom specifikt utvecklade tekniker. Eftersom denna 
lagstiftning gör det möjligt att identifiera vissa kategorier av marknadsdeltagarna bör det 
tydliggöras att MTF-plattformar och OTF-plattformar bör ge möjlighet till kunderna att välja 
bort sådana order som de inte vill interagera med, såsom högfrekvenshandlare.

Ändringsförslag 231
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör betraktas som en systematisk 
internhandlare, såvida inte 
transaktionerna utförs utanför reglerade 
marknader, MTF-plattformar och OTF-
plattformar tillfälligt, på ad hoc-basis och 
oregelbundet. Systematiska internhandlare 

(13) Systematiska internhandlare bör 
definieras som värdepappersföretag som på 
ett organiserat, frekvent och systematiskt 
sätt handlar för egen räkning genom att 
utföra kundorder utanför en reglerad 
marknad, en MTF-plattform eller en OTF-
plattform. För att denna definition ska 
kunna tillämpas objektivt och 



AM\901763SV.doc 13/133 PE489.463v01-00

SV

bör definieras som värdepappersföretag 
som på ett organiserat, frekvent och 
systematiskt sätt handlar för egen räkning 
genom att utföra kundorder utanför en 
reglerad marknad, en MTF-plattform eller 
en OTF-plattform. För att säkerställa en 
objektiv och effektiv tillämpning av denna 
definition på värdepappersföretag bör all 
bilateral handel med kunder vara relevant, 
och kvantitativa kriterier bör komplettera 
de kvalitativa kriterier som bestämmer 
vilka värdepappersföretag som ska 
registreras som systematiska internhandlare 
och som anges i artikel 21 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1287/2006 om 
genomförande av direktiv 2004/39/EG. En 
OTF-plattform är ett system eller en 
plattform där flera köp- och säljintressen 
från tredje man växelverkar i systemet, 
men en systematisk internhandlare bör inte 
tillåtas att sammanföra köp- och 
säljintressen från tredje man.

ändamålsenligt på värdepappersföretag bör 
all bilateral handel med kunder, som är 
resultat av utförandet av en order, vara 
relevant och kvantitativa kriterier 
komplettera kvalitativa kriterier vid 
fastställande av vilka värdepappersföretag 
som ska registreras som systematiska 
internhandlare i enlighet med artikel 21 i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 1287/2006 om genomförande av direktiv 
2004/39/EG. En OTF-plattform är ett 
system eller en plattform där flera köp- och 
säljintressen från tredje man växelverkar i 
systemet, men en systematisk 
internhandlare bör inte tillåtas att 
sammanföra köp- och säljintressen från 
tredje man.

Or. en

Ändringsförslag 232
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör betraktas som en systematisk 
internhandlare, såvida inte transaktionerna 
utförs utanför reglerade marknader, MTF-
plattformar och OTF-plattformar
tillfälligt, på ad hoc-basis och 
oregelbundet. Systematiska internhandlare 
bör definieras som värdepappersföretag 
som på ett organiserat, frekvent och 
systematiskt sätt handlar för egen räkning 
genom att utföra kundorder utanför en 
reglerad marknad, en MTF-plattform eller 

(13) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör betraktas som en systematisk 
internhandlare, såvida inte transaktionerna 
utförs som handel över disk (OTC). Med 
OTC-handel avses tillfällig, ad hoc-
baserad och oregelbunden bilateral 
handel utanför reglerade marknader och
MTF-plattformar med godtagbara 
motparter och större ordervolymer än det 
normala på marknaden. En systematisk 
internhandlare bör definieras som ett 
värdepappersföretag som på ett organiserat, 



PE489.463v01-00 14/133 AM\901763SV.doc

SV

en OTF-plattform. För att säkerställa en 
objektiv och effektiv tillämpning av denna 
definition på värdepappersföretag bör all 
bilateral handel med kunder vara relevant, 
och kvantitativa kriterier bör komplettera 
de kvalitativa kriterier som bestämmer 
vilka värdepappersföretag som ska 
registreras som systematiska internhandlare 
och som anges i artikel 21 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1287/2006 om 
genomförande av direktiv 2004/39/EG. En 
OTF-plattform är ett system eller en 
plattform där flera köp- och säljintressen 
från tredje man växelverkar i systemet, 
men en systematisk internhandlare bör inte 
tillåtas att sammanföra köp- och 
säljintressen från tredje man.

frekvent och systematiskt sätt handlar för 
egen räkning när detta utför kundorder
utanför en reglerad marknad eller en MTF-
plattform. För att säkerställa en objektiv 
och effektiv tillämpning av denna 
definition på värdepappersföretag bör all 
bilateral handel med kunder vara relevant, 
och kvantitativa kriterier bör komplettera 
de kvalitativa kriterier som bestämmer 
vilka värdepappersföretag som ska 
registreras som systematiska internhandlare 
och som anges i artikel 21 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1287/2006 om 
genomförande av direktiv 2004/39/EG. En 
systematisk internhandlare bör inte tillåtas 
att sammanföra köp- och säljintressen från 
tredje man.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att se till att alla handelsplattformar som drivs av marknadsoperatörer 
eller värdepappersföretag blir föremål för passande marknadsregler. För att täppa till 
befintliga regleringskryphål behövs en klar definition av OTC. Andra viktiga egenskaper hos 
OTC – godtagbara motparter och normal marknadsstorlek – inkluderas också för 
fullständighetens skull. Hänvisningen till stora motparter (som inte är definierade i MiFID 
och inte precisa) ändras till en hänvisning till godtagbara motparter (definierade i MiFID 
och precisa).

Ändringsförslag 233
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör betraktas som en systematisk 
internhandlare, såvida inte transaktionerna 
utförs utanför reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar 
tillfälligt, på ad hoc-basis och 
oregelbundet. Systematiska internhandlare 

(13) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör betraktas som en systematisk 
internhandlare, såvida inte transaktionerna 
utförs på OTC-basis. Systematiska 
internhandlare bör definieras som 
värdepappersföretag som på ett organiserat, 
frekvent och systematiskt sätt handlar för 
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bör definieras som värdepappersföretag 
som på ett organiserat, frekvent och 
systematiskt sätt handlar för egen räkning 
genom att utföra kundorder utanför en 
reglerad marknad, en MTF-plattform eller 
en OTF-plattform. För att säkerställa en 
objektiv och effektiv tillämpning av denna 
definition på värdepappersföretag bör all 
bilateral handel med kunder vara relevant, 
och kvantitativa kriterier bör komplettera 
de kvalitativa kriterier som bestämmer 
vilka värdepappersföretag som ska 
registreras som systematiska internhandlare 
och som anges i artikel 21 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1287/2006 om 
genomförande av direktiv 2004/39/EG. En 
OTF-plattform är ett system eller en 
plattform där flera köp- och säljintressen 
från tredje man växelverkar i systemet, 
men en systematisk internhandlare bör inte 
tillåtas att sammanföra köp- och 
säljintressen från tredje man.

egen räkning genom att utföra kundorder 
utanför en reglerad marknad eller en MTF-
plattform. För att säkerställa en objektiv 
och effektiv tillämpning av denna 
definition på värdepappersföretag bör all 
bilateral handel med kunder vara relevant, 
och kvantitativa kriterier bör komplettera 
de kvalitativa kriterier som bestämmer 
vilka värdepappersföretag som ska 
registreras som systematiska internhandlare 
och som anges i artikel 21 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1287/2006 om 
genomförande av direktiv 2004/39/EG. En 
systematisk internhandlare bör inte tillåtas 
att sammanföra köp- och säljintressen från 
tredje man.

Or. en

Ändringsförslag 234
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör betraktas som en systematisk 
internhandlare, såvida inte transaktionerna 
utförs utanför reglerade marknader, MTF-
plattformar och OTF-plattformar 
tillfälligt, på ad hoc-basis och 
oregelbundet. Systematiska internhandlare 
bör definieras som värdepappersföretag 
som på ett organiserat, frekvent och 
systematiskt sätt handlar för egen räkning 
genom att utföra kundorder utanför en 
reglerad marknad, en MTF-plattform eller 

(13) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör betraktas som en systematisk 
internhandlare, såvida inte transaktionerna 
utförs på OTC-basis när handeln avser 
tillfällig, ad hoc-baserad och 
oregelbunden bilateral handel utanför 
reglerade marknader och MTF-plattformar 
med större ordervolymer än det normala 
på marknaden och med godtagbara 
motparter. Systematiska internhandlare bör 
definieras som värdepappersföretag som på 
ett organiserat, frekvent och systematiskt 
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en OTF-plattform. För att säkerställa en 
objektiv och effektiv tillämpning av denna 
definition på värdepappersföretag bör all 
bilateral handel med kunder vara relevant, 
och kvantitativa kriterier bör komplettera 
de kvalitativa kriterier som bestämmer 
vilka värdepappersföretag som ska 
registreras som systematiska internhandlare 
och som anges i artikel 21 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1287/2006 om 
genomförande av direktiv 2004/39/EG. En 
OTF-plattform är ett system eller en 
plattform där flera köp- och säljintressen 
från tredje man växelverkar i systemet, 
men en systematisk internhandlare bör inte 
tillåtas att sammanföra köp- och 
säljintressen från tredje man.

sätt handlar för egen räkning genom att 
utföra kundorder utanför en reglerad 
marknad eller en MTF-plattform. För att 
säkerställa en objektiv och effektiv 
tillämpning av denna definition på 
värdepappersföretag bör all bilateral handel 
med kunder vara relevant, och kvantitativa 
kriterier bör komplettera de kvalitativa 
kriterier som bestämmer vilka 
värdepappersföretag som ska registreras 
som systematiska internhandlare och som 
anges i artikel 21 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1287/2006 om 
genomförande av direktiv 2004/39/EG. En 
systematisk internhandlare bör inte tillåtas 
att sammanföra köp- och säljintressen från 
tredje man.

Or. en

Motivering

OTF-kategorin utgår eftersom alla handelsplattformar som drivs av marknadsoperatörer 
eller värdepappersföretag under multilateral handel bör bli föremål för passande 
marknadsregler (dvs. transparens, icke-skönsmässigt utförande av transaktioner, icke-
diskriminerande tillträde och fullständig marknadsövervakning).

Ändringsförslag 235
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör betraktas som en systematisk 
internhandlare, såvida inte transaktionerna 
utförs utanför reglerade marknader, MTF-
plattformar och OTF-plattformar tillfälligt, 
på ad hoc-basis och oregelbundet. 
Systematiska internhandlare bör definieras 
som värdepappersföretag som på ett 
organiserat, frekvent och systematiskt sätt 

(13) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör betraktas som en systematisk 
internhandlare, såvida inte transaktionerna 
utförs utanför reglerade marknader, MTF-
plattformar och OTF-plattformar tillfälligt, 
på ad hoc-basis och oregelbundet. 
Systematiska internhandlare bör definieras 
som värdepappersföretag som på ett 
organiserat, frekvent och systematiskt sätt 
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handlar för egen räkning genom att utföra 
kundorder utanför en reglerad marknad, en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform. För 
att säkerställa en objektiv och effektiv 
tillämpning av denna definition på 
värdepappersföretag bör all bilateral handel 
med kunder vara relevant, och kvantitativa 
kriterier bör komplettera de kvalitativa 
kriterier som bestämmer vilka 
värdepappersföretag som ska registreras 
som systematiska internhandlare och som 
anges i artikel 21 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1287/2006 om 
genomförande av direktiv 2004/39/EG. En
OTF-plattform är ett system eller en 
plattform där flera köp- och säljintressen 
från tredje man växelverkar i systemet, 
men en systematisk internhandlare bör inte 
tillåtas att sammanföra köp- och 
säljintressen från tredje man.

handlar för egen räkning genom att utföra 
kundorder utanför en reglerad marknad, en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform. För 
att säkerställa en objektiv och effektiv 
tillämpning av denna definition på 
värdepappersföretag bör all bilateral handel 
med kunder vara relevant, och kvantitativa 
kriterier bör komplettera de kvalitativa 
kriterier som bestämmer vilka 
värdepappersföretag som ska registreras 
som systematiska internhandlare och som 
anges i artikel 21 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1287/2006 om 
genomförande av direktiv 2004/39/EG. 
Handelplatser är system där flera köp- och 
säljintressen från tredje man växelverkar i 
systemet, men en systematisk 
internhandlare bör inte tillåtas att 
sammanföra köp- och säljintressen från 
tredje man på ett sätt som till funktionen 
liknar en handelsplats.

Or. en

Motivering

MiFID/MiFIR bör förberedas för framtiden så att all framtida organiserad multilateral 
handel som är handelsplatser eller har en liknande funktion också regleras som sådana. 

Ändringsförslag 236
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör betraktas som en systematisk 
internhandlare, såvida inte transaktionerna 
utförs utanför reglerade marknader, MTF-
plattformar och OTF-plattformar tillfälligt, 
på ad hoc-basis och oregelbundet. 
Systematiska internhandlare bör definieras 
som värdepappersföretag som på ett 

(13) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör betraktas som en systematisk 
internhandlare eller, under vissa 
omständigheter, en OTF-plattform såvida 
inte transaktionerna utförs utanför 
reglerade marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar tillfälligt, på ad hoc-basis 
och oregelbundet. Systematiska 
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organiserat, frekvent och systematiskt sätt 
handlar för egen räkning genom att utföra 
kundorder utanför en reglerad marknad, en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform. För 
att säkerställa en objektiv och effektiv 
tillämpning av denna definition på 
värdepappersföretag bör all bilateral handel 
med kunder vara relevant, och kvantitativa 
kriterier bör komplettera de kvalitativa 
kriterier som bestämmer vilka 
värdepappersföretag som ska registreras 
som systematiska internhandlare och som 
anges i artikel 21 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1287/2006 om 
genomförande av direktiv 2004/39/EG. En 
OTF-plattform är ett system eller en 
plattform där flera köp- och säljintressen 
från tredje man växelverkar i systemet, 
men en systematisk internhandlare bör inte 
tillåtas att sammanföra köp- och 
säljintressen från tredje man.

internhandlare bör definieras som 
värdepappersföretag som på ett organiserat, 
frekvent och systematiskt sätt handlar för 
egen räkning genom att utföra kundorder 
utanför en reglerad marknad, en MTF-
plattform eller en OTF-plattform. För att 
säkerställa en objektiv och effektiv 
tillämpning av denna definition på 
värdepappersföretag bör all bilateral handel 
med kunder vara relevant, och kvantitativa 
kriterier bör komplettera de kvalitativa 
kriterier som bestämmer vilka 
värdepappersföretag som ska registreras 
som systematiska internhandlare och som 
anges i artikel 21 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1287/2006 om 
genomförande av direktiv 2004/39/EG. En 
OTF-plattform är ett system eller en 
plattform där flera köp- och säljintressen 
från tredje man växelverkar i systemet, 
men en systematisk internhandlare bör inte 
tillåtas att sammanföra köp- och 
säljintressen från tredje man.

Or. en

Ändringsförslag 237
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör betraktas som en systematisk 
internhandlare, såvida inte transaktionerna 
utförs utanför reglerade marknader, MTF-
plattformar och OTF-plattformar tillfälligt, 
på ad hoc-basis och oregelbundet. 
Systematiska internhandlare bör definieras 
som värdepappersföretag som på ett 
organiserat, frekvent och systematiskt sätt 
handlar för egen räkning genom att utföra 
kundorder utanför en reglerad marknad, en 

(13) Ett värdepappersföretag som utför
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör betraktas som en systematisk 
internhandlare, såvida inte transaktionerna 
utförs utanför reglerade marknader, MTF-
plattformar och OTF-plattformar tillfälligt, 
på ad hoc-basis och oregelbundet eller med 
kundens medgivande. Systematiska 
internhandlare bör definieras som 
värdepappersföretag som på ett organiserat, 
frekvent och systematiskt sätt handlar för 
egen räkning genom att utföra kundorder 
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MTF-plattform eller en OTF-plattform. För 
att säkerställa en objektiv och effektiv 
tillämpning av denna definition på 
värdepappersföretag bör all bilateral handel 
med kunder vara relevant, och kvantitativa 
kriterier bör komplettera de kvalitativa 
kriterier som bestämmer vilka 
värdepappersföretag som ska registreras 
som systematiska internhandlare och som 
anges i artikel 21 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1287/2006 om 
genomförande av direktiv 2004/39/EG. En 
OTF-plattform är ett system eller en 
plattform där flera köp- och säljintressen 
från tredje man växelverkar i systemet, 
men en systematisk internhandlare bör inte 
tillåtas att sammanföra köp- och 
säljintressen från tredje man.

utanför en reglerad marknad, en MTF-
plattform eller en OTF-plattform. För att 
säkerställa en objektiv och effektiv 
tillämpning av denna definition på 
värdepappersföretag bör all bilateral handel 
med kunder vara relevant, och kvantitativa 
kriterier bör komplettera de kvalitativa 
kriterier som bestämmer vilka 
värdepappersföretag som ska registreras 
som systematiska internhandlare och som 
anges i artikel 21 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1287/2006 om 
genomförande av direktiv 2004/39/EG. En 
OTF-plattform är ett system eller en 
plattform där flera köp- och säljintressen 
från tredje man växelverkar i systemet, 
men en systematisk internhandlare bör inte 
tillåtas att sammanföra köp- och 
säljintressen från tredje man.

Or. en

Ändringsförslag 238
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13 a) Samtidigt som det bör finnas 
arrangemang som förhindrar utförande 
av kundorder på en OTF-plattform med 
utnyttjande av eget kapital hos 
värdepappersföretaget eller den 
marknadsoperatör som driver OTF-
plattformen, finns det 
marknadsgarantverksamhet som ligger i 
kundernas intresse, t.ex. att göra det 
möjligt för värdepappersföretaget att 
genomföra de order som kunderna 
lämnat, agera på en kunds begäran att 
handla, uppnå bästa möjliga utförande på 
kundens vägnar eller arrangera 
kurssäkring för att förhindra riskerna i 
samband med kundhandel. 
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Användningen av eget kapital på en OTF-
plattform bör bli föremål för strikta 
orderhanteringsregler för att förhindra 
intressekonflikter och 
värdepappersföretaget bör informera sina 
kunder om hur dess kapital kan utnyttjas 
på en OTF-plattform.

Or. en

Ändringsförslag 239
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Personer som förvaltar sina egna 
tillgångar och företag, som inte 
tillhandahåller investeringstjänster 
och/eller utför investeringsverksamhet 
utom handel för egen räkning bör inte 
omfattas av detta direktivs räckvidd  såvida 
de inte är marknadsgaranter , medlemmar 
eller deltagare på en reglerad marknad eller 
en MTF-plattform eller utför kundorder 
genom att handla  för egen räkning . Detta 
direktivs tillämpningsområde bör 
undantagsvis inte omfatta personer som 
handlar för egen räkning med finansiella 
instrument som medlemmar av eller 
deltagare på en reglerad marknad eller 
MTF-plattform, däribland som 
marknadsgaranter i förhållande till 
råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av 
dessa, som en kompletterande verksamhet 
vid sidan av sin huvudsakliga verksamhet, 
vilken sett till gruppen som helhet varken 
är tillhandahållande av investeringstjänster 
i den mening som avses i detta direktiv 
eller tillhandahållande av banktjänster i den 
mening som avses i direktiv 2006/48/EG. 
Tekniska kriterier för när en verksamhet 
utgör en kompletterande verksamhet vid 
sidan av en sådan huvudsaklig verksamhet 

(14) Personer som förvaltar sina egna 
tillgångar och företag, som inte 
tillhandahåller investeringstjänster 
och/eller utför investeringsverksamhet 
utom handel för egen räkning bör inte 
omfattas av detta direktivs räckvidd  såvida 
de inte är marknadsgaranter , medlemmar 
eller deltagare på en reglerad marknad eller 
en MTF-plattform eller utför kundorder 
genom att handla  för egen räkning . Detta 
direktivs tillämpningsområde bör 
undantagsvis inte omfatta personer som 
handlar för egen räkning med finansiella 
instrument som medlemmar av eller 
deltagare på en reglerad marknad eller 
MTF-plattform, däribland som 
marknadsgaranter i förhållande till 
råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av 
dessa, som en kompletterande verksamhet 
vid sidan av sin huvudsakliga verksamhet, 
vilken sett till gruppen som helhet varken 
är tillhandahållande av investeringstjänster 
i den mening som avses i detta direktiv 
eller tillhandahållande av banktjänster i den 
mening som avses i direktiv 2006/48/EG. 
Tekniska kriterier för när en verksamhet 
utgör en kompletterande verksamhet vid 
sidan av en sådan huvudsaklig verksamhet 
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bör klargöras i delegerade akter. Handel 
för egen räkning genom att utföra 
kundorder bör inkludera företag som 
utför order från olika kunder genom 
matchning mellan auktoriserade 
uppdragsgivare (back to back-handel), 
och företagen bör därvid anses handla i 
egenskap av uppdragsgivare och de bör 
omfattas av de bestämmelser i detta 
direktiv som omfattar både utförandet av 
order för kunders räkning och handel för 
egen räkning. Utförandet av order för 
handel med finansiella instrument som en 
kompletterande verksamhet mellan två 
personer vilkas huvudsakliga verksamhet, 
sett till gruppen som helhet, varken är 
tillhandahållande av investeringstjänster i 
den mening som avses i detta direktiv eller 
tillhandahållande av banktjänster i den 
mening som avses i direktiv 2006/48/EG, 
bör inte betraktas som handel för egen 
räkning genom utförande av kundorder.

bör klargöras i delegerade akter. 
Utförandet av order för handel med 
finansiella instrument som en 
kompletterande verksamhet mellan två 
personer vilkas huvudsakliga verksamhet, 
sett till gruppen som helhet, varken är 
tillhandahållande av investeringstjänster i 
den mening som avses i detta direktiv eller 
tillhandahållande av banktjänster i den 
mening som avses i direktiv 2006/48/EG, 
bör inte betraktas som handel för egen 
räkning genom utförande av kundorder.

Or. en

Motivering

Back-to-back-transaktioner är en väsentlig del av portföljförvaltningen för kunder. De ingås 
för egen räkning men med samma kännetecken och ofta till samma belopp som transaktioner 
som ingås med kunder. Dess transaktioner är oundgängliga och det måste säkerställas att 
företag även i fortsättningen har möjlighet att inom ramen för sin huvudsakliga 
affärsverksamhet hjälpa kunderna att minska affärsriskerna.

Ändringsförslag 240
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Personer som förvaltar sina egna 
tillgångar och företag, som inte 
tillhandahåller investeringstjänster 

(14) Personer som förvaltar sina egna 
tillgångar och företag, som inte 
tillhandahåller investeringstjänster 
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och/eller utför investeringsverksamhet 
utom handel för egen räkning bör inte 
omfattas av detta direktivs räckvidd  såvida 
de inte är marknadsgaranter , medlemmar 
eller deltagare på en reglerad marknad eller 
en MTF-plattform eller utför kundorder 
genom att handla  för egen räkning . Detta 
direktivs tillämpningsområde bör 
undantagsvis inte omfatta personer som 
handlar för egen räkning med finansiella 
instrument som medlemmar av eller 
deltagare på en reglerad marknad eller 
MTF-plattform, däribland som 
marknadsgaranter i förhållande till 
råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av 
dessa, som en kompletterande verksamhet 
vid sidan av sin huvudsakliga verksamhet, 
vilken sett till gruppen som helhet varken 
är tillhandahållande av investeringstjänster 
i den mening som avses i detta direktiv 
eller tillhandahållande av banktjänster i den 
mening som avses i direktiv 2006/48/EG. 
Tekniska kriterier för när en verksamhet 
utgör en kompletterande verksamhet vid 
sidan av en sådan huvudsaklig verksamhet 
bör klargöras i delegerade akter. Handel 
för egen räkning genom att utföra 
kundorder bör inkludera företag som utför 
order från olika kunder genom matchning 
mellan auktoriserade uppdragsgivare (back 
to back-handel), och företagen bör därvid 
anses handla i egenskap av uppdragsgivare 
och de bör omfattas av de bestämmelser i 
detta direktiv som omfattar både utförandet 
av order för kunders räkning och handel för 
egen räkning. Utförandet av order för 
handel med finansiella instrument som en 
kompletterande verksamhet mellan två 
personer vilkas huvudsakliga verksamhet, 
sett till gruppen som helhet, varken är 
tillhandahållande av investeringstjänster i 
den mening som avses i detta direktiv eller 
tillhandahållande av banktjänster i den 
mening som avses i direktiv 2006/48/EG, 
bör inte betraktas som handel för egen 
räkning genom utförande av kundorder.

och/eller utför investeringsverksamhet 
utom handel för egen räkning bör inte 
omfattas av detta direktivs räckvidd  såvida 
de inte är marknadsgaranter , medlemmar 
eller deltagare på en reglerad marknad eller 
en MTF-plattform eller utför kundorder 
genom att handla  för egen räkning . Detta 
direktivs tillämpningsområde bör 
undantagsvis inte omfatta personer som 
handlar för egen räkning med finansiella 
instrument som medlemmar av eller 
deltagare på en reglerad marknad eller 
MTF-plattform, däribland som 
marknadsgaranter i förhållande till 
råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av 
dessa, som en kompletterande verksamhet 
vid sidan av sin huvudsakliga verksamhet, 
vilken sett till gruppen som helhet varken 
är tillhandahållande av investeringstjänster 
i den mening som avses i detta direktiv 
eller tillhandahållande av banktjänster i den 
mening som avses i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/48/EG av den 
14 juni 2006 om rätten att starta och driva 
verksamhet i kreditinstitut. Tekniska 
kriterier för när en verksamhet utgör en 
kompletterande verksamhet vid sidan av en 
sådan huvudsaklig verksamhet bör 
klargöras i tekniska standarder för tillsyn, 
med hänsyn till de kriterier som föreskrivs 
i detta direktiv. Dessa kriterier bör 
återspegla den kompletterande karaktären 
med hänsyn till verksamhetens storlek och 
den därmed sammanhängande risken 
jämfört med huvudverksamhetens storlek 
och risk. Dessa kriterier bör också 
garantera att den kompletterande 
verksamheten enligt vad som avses i 
artikel 2.1 i endast avser finansiella 
instrument som använd i anslutning till 
huvudverksamheten och inte för syften 
som inte har någon koppling till 
huvudverksamheten. Vid fastställandet av 
huruvida dessa verksamheter utförs som 
komplement till huvudverksamheten, 
måste man tänka på att företag som 
handlar med OTC-derivat är föremål för 
tillsyn i enlighet med förordning [...] 
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(Emir) som syftar till att göra handeln 
med OTC-derivat transparentare och 
säkrare. Företag som utför order från olika 
kunder genom matchning mellan 
auktoriserade uppdragsgivare (back to 
back-handel), bör därvid anses handla i 
egenskap av uppdragsgivare och de bör 
omfattas av de bestämmelser i detta 
direktiv som omfattar både utförandet av 
order för kunders räkning och handel för 
egen räkning. Utförandet av order för 
handel med finansiella instrument som en 
kompletterande verksamhet mellan två 
personer vilkas huvudsakliga verksamhet, 
sett till gruppen som helhet, varken är 
tillhandahållande av investeringstjänster i 
den mening som avses i detta direktiv eller 
tillhandahållande av banktjänster i den 
mening som avses i direktiv 2006/48/EG, 
bör inte betraktas som handel för egen 
räkning genom utförande av kundorder.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag säkerställer att kompletterande verksamhet behandlas lämpligt och 
proportionerligt i MiFID, med fokus på storleken och den relaterade risken i verksamheten i 
jämförelse med storleken och risken i den huvudsakliga affärsverksamheten. 

Ändringsförslag 241
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Personer som förvaltar sina egna 
tillgångar och företag, som inte 
tillhandahåller investeringstjänster 
och/eller utför investeringsverksamhet 
utom handel för egen räkning bör inte 
omfattas av detta direktivs räckvidd  såvida 
de inte är marknadsgaranter , medlemmar 
eller deltagare på en reglerad marknad eller 

(14) Personer som förvaltar sina egna 
tillgångar och företag, som inte 
tillhandahåller investeringstjänster 
och/eller utför investeringsverksamhet 
utom handel för egen räkning bör inte 
omfattas av detta direktivs räckvidd såvida 
de inte är marknadsgaranter, medlemmar 
eller deltagare på en reglerad marknad eller 
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en MTF-plattform eller utför kundorder 
genom att handla  för egen räkning . Detta 
direktivs tillämpningsområde bör 
undantagsvis inte omfatta personer som 
handlar för egen räkning med finansiella 
instrument som medlemmar av eller 
deltagare på en reglerad marknad eller 
MTF-plattform, däribland som 
marknadsgaranter i förhållande till 
råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av 
dessa, som en kompletterande verksamhet 
vid sidan av sin huvudsakliga verksamhet, 
vilken sett till gruppen som helhet varken 
är tillhandahållande av investeringstjänster 
i den mening som avses i detta direktiv 
eller tillhandahållande av banktjänster i den 
mening som avses i direktiv 2006/48/EG. 
Tekniska kriterier för när en verksamhet 
utgör en kompletterande verksamhet vid 
sidan av en sådan huvudsaklig verksamhet 
bör klargöras i delegerade akter. Handel för 
egen räkning genom att utföra kundorder 
bör inkludera företag som utför order från 
olika kunder genom matchning mellan 
auktoriserade uppdragsgivare (back to 
back-handel), och företagen bör därvid 
anses handla i egenskap av uppdragsgivare 
och de bör omfattas av de bestämmelser i 
detta direktiv som omfattar både utförandet 
av order för kunders räkning och handel för 
egen räkning. Utförandet av order för 
handel med finansiella instrument som en 
kompletterande verksamhet mellan två 
personer vilkas huvudsakliga verksamhet, 
sett till gruppen som helhet, varken är 
tillhandahållande av investeringstjänster i 
den mening som avses i detta direktiv eller 
tillhandahållande av banktjänster i den 
mening som avses i direktiv 2006/48/EG, 
bör inte betraktas som handel för egen 
räkning genom utförande av kundorder.

en MTF-plattform, bedriver algoritmisk 
handel eller utför kundorder genom att 
handla för egen räkning. Detta direktivs 
tillämpningsområde bör undantagsvis inte 
omfatta personer som handlar för egen 
räkning med finansiella instrument som 
medlemmar av eller deltagare på en 
reglerad marknad eller MTF-plattform, 
däribland som marknadsgaranter i 
förhållande till råvaruderivat, utsläppsrätter 
eller derivat av dessa, som en 
kompletterande verksamhet vid sidan av 
sin huvudsakliga verksamhet, vilken sett 
till gruppen som helhet varken är 
tillhandahållande av investeringstjänster i 
den mening som avses i detta direktiv eller 
tillhandahållande av banktjänster i den 
mening som avses i direktiv 2006/48/EG. 
Tekniska kriterier för när en verksamhet 
utgör en kompletterande verksamhet vid 
sidan av en sådan huvudsaklig verksamhet 
bör klargöras i delegerade akter. Handel för 
egen räkning genom att utföra kundorder 
bör inkludera företag som utför order från 
olika kunder genom matchning mellan 
auktoriserade uppdragsgivare (back to 
back-handel), och företagen bör därvid 
anses handla i egenskap av uppdragsgivare 
och de bör omfattas av de bestämmelser i 
detta direktiv som omfattar både utförandet 
av order för kunders räkning och handel för 
egen räkning. Utförandet av order för 
handel med finansiella instrument som en 
kompletterande verksamhet mellan två 
personer vilkas huvudsakliga verksamhet, 
sett till gruppen som helhet, varken är 
tillhandahållande av investeringstjänster i 
den mening som avses i detta direktiv eller 
tillhandahållande av banktjänster i den 
mening som avses i direktiv 2006/48/EG, 
bör inte betraktas som handel för egen 
räkning genom utförande av kundorder.

Or. en

Motivering

Högfrekvenshandlare ska inte undantas från MiFID-kraven.
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Ändringsförslag 242
Syed Kamall, Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Från direktivets räckvidd bör undantas 
försäkrings- och livförsäkringsföretag som 
står under lämplig kontroll från de 
behöriga tillsynsmyndigheternas sida och 
som omfattas av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 
november 2009 om upptagande och 
utövande av försäkrings- och 
återförsäkringsverksamhet (Solvens II).

(16) Från direktivets räckvidd bör undantas 
försäkrings- och livförsäkringsföretag som 
står under lämplig kontroll från de 
behöriga tillsynsmyndigheternas sida och 
som omfattas av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 
november 2009 om upptagande och 
utövande av försäkrings- och 
återförsäkringsverksamhet (Solvens II), 
med undantag av vad som avses i artikel 
1.4.

Or. en

Motivering

Detta undantag krävs för att säkerställa att artikel 1.4 får den effekten att relevanta MiFID-
avdelningar med uppföranderegler tillämpas på försäkringsbaserade investeringar.

Ändringsförslag 243
Syed Kamall, Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17 a) Investeringsprodukter säljs ofta till 
kunder i form av försäkringskontrakt som 
ett alternativ till eller ersättning för de 
finansiella instrument som regleras 
genom detta direktiv. För att icke-
professionella kunder alltid ska kunna 
garanteras skydd är det viktigt att 
investeringar inom ramen för 
försäkringskontrakt är underkastade 
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samma uppföranderegler – särskilt 
sådana som rör hantering av 
intressekonflikter, begränsningar av 
ekonomiska incitament samt 
bestämmelser som garanterar att råd som 
ges att investera eller att avstå från att 
investera är lämpliga. Kraven i detta 
direktiv avseende investerarskydd och 
intressekonflikter bör därför tillämpas i 
samma mån för sådana investeringar som 
paketeras till  försäkringskontrakt. 
Eftersom investeringar där försäkringar 
ingår kan ha särskilda kännetecken som 
skiljer sig från andra finansiella 
instrument (t.ex. för att sådana 
investeringsprodukter kan ha inslag av 
livförsäkring och sålunda kan behöva 
skräddarsys för kunden) föreskrivs i 
direktivet att Esma och Eiopa ska 
samarbeta för att skapa största möjliga 
överensstämmelse mellan 
uppföranderegler för paketerade 
försäkrings-/investeringsprodukter för 
icke-professionella investerare enligt detta 
direktiv och eventuella framtida 
bestämmelser på nivå 2. 

Or. en

Motivering

Med tanke på likheterna mellan försäkringsbaserade investeringar och finansiella instrument 
enligt MiFID är det viktigt att de blir föremål för samma uppföranderegler.

Ändringsförslag 244
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det är nödvändigt att från detta 
direktivs räckvidd utesluta centralbanker 
och andra organ som fyller likartade 
funktioner samt offentliga organ som har 

utgår
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i uppdrag att förvalta eller delta i 
förvaltningen av statsskulden, inbegripet 
investering av denna, med undantag av 
organ som är helt eller delvis offentligt 
ägda och som fyller en affärsmässig 
funktion eller en funktion som 
sammanhänger med förvärv av 
värdepapper.

Or. en

Ändringsförslag 245
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Det är nödvändigt att från detta 
direktivs räckvidd utesluta centralbanker 
och andra organ som fyller likartade 
funktioner samt offentliga organ som har i 
uppdrag att förvalta eller delta i 
förvaltningen av statsskulden, inbegripet 
investering av denna, med undantag av 
organ som är helt eller delvis offentligt 
ägda och som fyller en affärsmässig 
funktion eller en funktion som 
sammanhänger med förvärv av 
värdepapper.

(20) Det är nödvändigt att från detta 
direktivs räckvidd utesluta centralbanker 
och andra organ som fyller likartade 
funktioner samt offentliga organ som har i 
uppdrag att förvalta eller delta i 
förvaltningen av statsskulden, inbegripet 
investering av denna, med undantag av 
organ som är helt eller delvis offentligt 
ägda och som fyller en affärsmässig 
funktion eller en funktion som 
sammanhänger med förvärv av 
värdepapper. Inga offentliga organ bör 
dock undantas från kravet att rapportera 
transaktionerna till de behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Motivering

Om det anses vara omöjligt att låta centralbanker och liknande omfattas av denna 
lagstiftning är i alla fall det minsta man kan begära att de åläggs att rapportera sina 
transaktioner till finansmarknadens tillsynsmyndigheter. 
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Ändringsförslag 246
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att klargöra undantagsreglerna 
för Europeiska centralbankssystemet, 
andra nationella organ som utför 
liknande uppgifter och de organ som 
deltar i förvaltningen av statsskulden, är 
det lämpligt att begränsa sådana 
undantag till de organ och institutioner 
som utför sina uppgifter i enlighet med 
lagstiftningen i en medlemsstat eller i 
enlighet med unionens lagstiftning samt 
till internationella organ i vilka en eller 
flera medlemsstater är medlemmar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 247
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att klargöra undantagsreglerna för 
Europeiska centralbankssystemet, andra 
nationella organ som utför liknande 
uppgifter och de organ som deltar i 
förvaltningen av statsskulden, är det 
lämpligt att begränsa sådana undantag till 
de organ och institutioner som utför sina 
uppgifter i enlighet med lagstiftningen i en 
medlemsstat eller i enlighet med unionens 
lagstiftning samt till internationella organ i 
vilka en eller flera medlemsstater är 
medlemmar.

(21) För att klargöra undantagsreglerna för 
Europeiska centralbankssystemet, andra 
nationella organ som utför liknande 
uppgifter och de organ som deltar i 
förvaltningen av statsskulden, är det 
lämpligt att begränsa sådana undantag till 
de organ och institutioner som utför sina 
uppgifter i enlighet med lagstiftningen i en 
medlemsstat eller i enlighet med unionens 
lagstiftning samt till internationella organ i 
vilka en eller flera medlemsstater är 
medlemmar. Inga offentliga organ bör 
dock undantas från kravet att rapportera 
transaktionerna till de behöriga 
myndigheterna.
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Or. en

Motivering

Om det anses vara omöjligt att låta centralbanker och liknande omfattas av denna 
lagstiftning är i alla fall det minsta man kan begära att de åläggs att rapportera sina 
transaktioner till finansmarknadens tillsynsmyndigheter. 

Ändringsförslag 248
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22 a) För uppnåendet av en 
välfungerande inre marknad för el och 
naturgas och för utförandet av 
uppgifterna för systemansvariga för 
överföringssystem enligt 
direktiv 2009/72/EU, direktiv 2009/73/EU, 
förordning (EG) nr 714/2009, förordning 
(EG) nr 715/2009 eller de nätföreskrifter 
och riktlinjer som antagits i enlighet med 
dessa bestämmelser, är det nödvändigt att 
de systemansvariga för överföringssystem 
och de som tillhandahåller tjänster till 
dessa undantas i samband med att 
överföringsrätter utfärdas, antingen i 
form av fysiska överföringsrätter eller i 
form av finansiella överföringsrätter, och 
vid tillhandahållandet av en plattform för 
sekundär handel. För att möjliggöra en 
effektiv handel med överföringsrätter är 
det dessutom nödvändigt att undanta alla 
personer som köper eller säljer dessa 
överföringsrätter.

Or. en

Motivering

Handel med överföringsrätter (fysiska överföringsrätter eller finansiella överföringsrätter) 
bidrar på grund av sina risksäkringsfunktioner i hög grad till att den inre energimarknaden 
fungerar effektivt. Om dessa skulle omklassificeras till finansiella instrument kan detta mycket 
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väl leda till att marknadsaktörer avstår från att handla med överföringsrätter, på grund av att 
de anser att kraven enligt MiFID-direktivet är alltför betungande. En uttrycklig bestämmelse 
som undantar dessa instrument är därför nödvändig. 

Ändringsförslag 249
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2007/44/EG av den 5 september 
2007 om ändring av direktiv 92/49/EEG 
och direktiven 2002/83/EG, 2004/39/EG, 
2005/68/EG och 2006/48/EG vad gäller 
förfaranderegler och utvärderingskriterier 
för bedömning av förvärv och ökning av 
innehav inom finanssektorn föreskrivs 
detaljerade kriterier för en bedömning av 
tilltänkta förvärv i ett värdepappersföretag 
och för ett förfarande för deras tillämpning. 
För att säkerställa rättssäkerhet, klarhet och 
förutsebarhet både vad gäller 
bedömningsförfarandet och dess resultat är 
det lämpligt att bekräfta kriterierna och 
förfarandet för bedömning som föreskrivs i 
direktiv 2007/44/EG. I synnerhet bör 
behöriga myndigheter bedöma den 
tilltänkte förvärvarens lämplighet och det 
tilltänkta förvärvets finansiella sundhet på 
grundval av samtliga följande kriterier: 
Den tilltänkte förvärvarens anseende.
anseendet och erfarenheten hos alla 
personer som kommer att leda 
verksamheten i värdepappersföretaget; den 
tilltänkte förvärvarens ekonomiska 
ställning; huruvida värdepappersföretaget 
kommer att kunna uppfylla 
verksamhetskraven enligt detta direktiv 
och andra direktiv, särskilt direktiven 
2002/87/EG och 2006/49/EG; om det finns 
rimlig anledning att misstänka att pågående 
eller genomförd penningtvätt eller

(32) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2007/44/EG av den 5 september 
2007 om ändring av direktiv 92/49/EEG 
och direktiven 2002/83/EG, 2004/39/EG, 
2005/68/EG och 2006/48/EG vad gäller 
förfaranderegler och utvärderingskriterier 
för bedömning av förvärv och ökning av 
innehav inom finanssektorn föreskrivs 
detaljerade kriterier för en bedömning av 
tilltänkta förvärv i ett värdepappersföretag 
och för ett förfarande för deras tillämpning. 
För att säkerställa rättssäkerhet, klarhet och 
förutsebarhet både vad gäller 
bedömningsförfarandet och dess resultat är 
det lämpligt att bekräfta kriterierna och 
förfarandet för bedömning som föreskrivs i 
direktiv 2007/44/EG. I synnerhet bör 
behöriga myndigheter bedöma den 
tilltänkte förvärvarens lämplighet och det 
tilltänkta förvärvets finansiella sundhet på 
grundval av samtliga följande kriterier: 
Den tilltänkte förvärvarens anseende,
anseendet och erfarenheten hos alla 
personer som kommer att leda 
verksamheten i värdepappersföretaget, den 
tilltänkte förvärvarens ekonomiska 
ställning, huruvida värdepappersföretaget 
kommer att kunna uppfylla 
verksamhetskraven enligt detta direktiv 
och andra direktiv, särskilt direktiven 
2002/87/EG och 2006/49/EG, huruvida
förvärvet kommer att leda till 
intressekonflikter, huruvida det finns 
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finansiering av terrorism eller försök till 
detta, enligt artikel 1 i 
direktiv 2005/60/EG, eller att det tilltänkta 
förvärvet kan öka riskerna för sådan 
verksamhet.

rimlig anledning att misstänka att pågående 
eller genomförd penningtvätt eller 
finansiering av terrorism eller försök till 
detta, enligt artikel 1 i 
direktiv 2005/60/EG, eller att det tilltänkta 
förvärvet kan öka riskerna för sådan 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 250
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Det är nödvändigt att stärka den roll 
som värdepappersföretagens ledningsorgan 
spelar när det gäller att säkerställa en sund 
och ansvarsfull ledning av företagen och 
främja marknadens integritet och 
investerarnas intressen. Ett 
värdepappersföretags ledningsorgan bör 
alltid avsätta tillräckligt med tid och ha 
tillräckliga kunskaper, tillräckliga 
färdigheter och tillräcklig erfarenhet för att 
kunna förstå värdepappersföretagets 
verksamhet och de främsta riskerna som är 
förknippade med denna verksamhet. För 
att undvika grupptänkande och främja ett 
kritiskt ifrågasättande bör styrelserna för 
värdepappersföretag präglas av en 
tillräcklig mångfald vad gäller ålder, kön, 
ursprung, utbildning och yrkesbakgrund 
för att få fram olika slags synpunkter och 
erfarenheter. Balansen mellan könen är 
särskilt viktig för att säkra en 
tillfredsställande representation av den 
demografiska verkligheten.

(38) Det är nödvändigt att stärka den roll 
som värdepappersföretagens ledningsorgan 
spelar när det gäller att säkerställa en sund 
och ansvarsfull ledning av företagen och 
främja marknadens integritet och 
investerarnas intressen. Ett 
värdepappersföretags ledningsorgan bör 
alltid avsätta tillräckligt med tid och ha 
tillräckliga kunskaper, tillräckliga 
färdigheter och tillräcklig erfarenhet för att 
kunna förstå värdepappersföretagets 
verksamhet och de främsta riskerna som är 
förknippade med denna verksamhet. 
Medlemsstaterna bör anta lämplig 
lagstiftning som gör det möjligt att ställa 
ledamöter i styrelseorgan till svars i 
händelse av allvarlig vanskötsel.

Or. en
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Motivering

I händelse av allvarlig vanskötsel bör styrelseledamöter ställas till svars.

Ändringsförslag 251
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Det är nödvändigt att stärka den roll 
som värdepappersföretagens ledningsorgan 
spelar när det gäller att säkerställa en sund 
och ansvarsfull ledning av företagen och 
främja marknadens integritet och 
investerarnas intressen. Ett 
värdepappersföretags ledningsorgan bör 
alltid avsätta tillräckligt med tid och ha 
tillräckliga kunskaper, tillräckliga 
färdigheter och tillräcklig erfarenhet för att 
kunna förstå värdepappersföretagets 
verksamhet och de främsta riskerna som är 
förknippade med denna verksamhet. För att 
undvika grupptänkande och främja ett 
kritiskt ifrågasättande bör styrelserna för 
värdepappersföretag präglas av en 
tillräcklig mångfald vad gäller ålder, kön, 
ursprung, utbildning och yrkesbakgrund för 
att få fram olika slags synpunkter och 
erfarenheter. Balansen mellan könen är 
särskilt viktig för att säkra en 
tillfredsställande representation av den 
demografiska verkligheten.

(38) Det är nödvändigt att stärka den roll 
som värdepappersföretagens ledningsorgan 
spelar när det gäller att säkerställa en sund 
och ansvarsfull ledning av företagen och 
främja marknadens integritet och 
investerarnas intressen. Ett 
värdepappersföretags ledningsorgan bör 
alltid avsätta tillräckligt med tid och ha 
tillräckliga kunskaper, tillräckliga 
färdigheter och tillräcklig erfarenhet för att 
kunna förstå värdepappersföretagets 
verksamhet och de främsta riskerna som är 
förknippade med denna verksamhet. För att 
undvika grupptänkande och främja ett 
kritiskt ifrågasättande bör styrelserna för 
värdepappersföretag präglas av en 
tillräcklig mångfald vad gäller ålder, kön, 
ursprung, utbildning och yrkesbakgrund för 
att få fram olika slags synpunkter och 
erfarenheter. Balansen mellan könen är 
särskilt viktig för att säkra en 
tillfredsställande representation av den 
demografiska verkligheten.
Medlemsstaterna bör dessutom anta 
lämplig lagstiftning som gör det möjligt 
att ställa ledamöter i styrelseorgan till 
svars i händelse av allvarlig vanskötsel.

Or. en

Ändringsförslag 252
Olle Ludvigsson



AM\901763SV.doc 33/133 PE489.463v01-00

SV

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Det är nödvändigt att stärka den roll 
som värdepappersföretagens ledningsorgan 
spelar när det gäller att säkerställa en sund 
och ansvarsfull ledning av företagen och 
främja marknadens integritet och 
investerarnas intressen. Ett 
värdepappersföretags ledningsorgan bör 
alltid avsätta tillräckligt med tid och ha 
tillräckliga kunskaper, tillräckliga 
färdigheter och tillräcklig erfarenhet för att 
kunna förstå värdepappersföretagets 
verksamhet och de främsta riskerna som är 
förknippade med denna verksamhet. För att 
undvika grupptänkande och främja ett 
kritiskt ifrågasättande bör styrelserna för 
värdepappersföretag präglas av en 
tillräcklig mångfald vad gäller ålder, kön, 
ursprung, utbildning och yrkesbakgrund för 
att få fram olika slags synpunkter och 
erfarenheter. Balansen mellan könen är 
särskilt viktig för att säkra en 
tillfredsställande representation av den 
demografiska verkligheten.

(38) Det är nödvändigt att stärka den roll 
som värdepappersföretagens ledningsorgan 
spelar när det gäller att säkerställa en sund 
och ansvarsfull ledning av företagen och 
främja marknadens integritet och 
investerarnas intressen. Ett 
värdepappersföretags ledningsorgan bör 
alltid avsätta tillräckligt med tid och ha 
tillräckliga kunskaper, tillräckliga 
färdigheter och tillräcklig erfarenhet för att 
kunna förstå värdepappersföretagets 
verksamhet och de främsta riskerna som är 
förknippade med denna verksamhet. För att 
undvika grupptänkande och främja ett 
kritiskt ifrågasättande bör styrelserna för 
värdepappersföretag präglas av en 
tillräcklig mångfald vad gäller ålder, kön, 
ursprung, utbildning och yrkesbakgrund för 
att få fram olika slags synpunkter och 
erfarenheter. Balansen mellan könen är 
särskilt viktig för att säkra en 
tillfredsställande representation av den 
demografiska verkligheten. Genom sin 
representation i styrelseorgan bidrar 
arbetstagarna med ett helhetsperspektiv 
och genuin kännedom om företagens 
interna verksamhet, och 
arbetstagarrepresentation bör därför ses 
som ett positivt sätt att öka mångfalden.

Or. en

Ändringsförslag 253
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 38a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38 a) För att ta ett samlat grepp vad 
gäller bolagsstyrning inom alla 
finansiella enheter inom EU bör 
bestämmelserna om bolagsstyrning vara 
desamma som ingår i direktiv ... [CRD 
IV], och vara proportionerliga mot den 
berörda enhetens storlek. 

Or. en

Ändringsförslag 254
Gay Mitchell

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att ha en effektiv tillsyn och 
kontroll över värdepappersföretags 
verksamhet bör ledningsorganet ha 
ansvaret för och kunna ställa till svars för 
värdepappersföretagets övergripande 
strategi, med beaktande av 
värdepappersföretagets affärs- och 
riskprofil. Ledningsorganet bör ta på sig ett 
tydligt ansvar under 
värdepappersföretagets hela livscykel när 
det gäller att fastställa och precisera 
företagets strategiska mål, att godkänna 
företagets interna organisation, däribland 
kriterier för urval och utbildning av 
personal, att fastställa övergripande 
strategier som styr tillhandahållandet av 
tjänster och utförande av verksamhet, 
däribland lön till försäljningspersonal och 
godkännande av nya produkter för 
distribution till kunder. En regelbunden 
övervakning och bedömning av 
värdepappersföretags strategiska mål, deras 
interna organisation och deras strategier för 
tillhandahållande av tjänster och utförande 
av verksamhet bör säkerställa deras 

(39) För att ha en effektiv tillsyn och 
kontroll över värdepappersföretags 
verksamhet bör ledningsorganet ha 
ansvaret för och kunna ställa till svars för 
värdepappersföretagets övergripande 
strategi, med beaktande av 
värdepappersföretagets affärs- och 
riskprofil. Ledningsorganet bör ta på sig ett 
tydligt ansvar under 
värdepappersföretagets hela livscykel när 
det gäller att fastställa och precisera 
företagets strategiska mål, att godkänna 
företagets interna organisation, däribland 
kriterier för urval och utbildning av 
personal, att fastställa övergripande 
strategier som styr tillhandahållandet av 
tjänster och utförande av verksamhet, 
däribland lön till försäljningspersonal och 
godkännande av nya produkter för 
distribution till kunder. En regelbunden 
övervakning och bedömning av 
värdepappersföretags strategiska mål, deras 
interna organisation och deras strategier för 
tillhandahållande av tjänster och utförande 
av verksamhet bör säkerställa deras 
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kontinuerliga förmåga att tillhandahålla en
sund och ansvarsfull ledning som främjar 
marknadernas integritet och skyddet av 
investerare.

kontinuerliga förmåga att tillhandahålla en 
sund och ansvarsfull ledning som främjar 
marknadernas integritet och skyddet av 
investerare. När det gäller lanseringen av 
nya produkter bör produktskaparna också 
regelbundet se över hur deras produkter 
fungerar, utvärdera huruvida en produkt 
har fungerat i enlighet med sin 
utformning, och fastställa huruvida 
produktens målmarknad fortfarande är 
korrekt.

Or. en

Ändringsförslag 255
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Kommissionens direktiv 2006/73/EG 
av den 10 augusti 2006 om genomförandet 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/39/EG vad gäller organisatoriska 
krav och villkor för verksamheten i 
värdepappersföretag, och definitioner för 
tillämpning av det direktivet gör det 
möjligt för medlemsstaterna att kräva, när 
det gäller organisatoriska krav för 
värdepappersföretag, inspelning av 
telefonsamtal eller bevarande av 
elektronisk kommunikation som berör 
kundorder. Inspelning av telefonsamtal 
eller bevarande av elektronisk 
kommunikation som berör kundorder är 
förenligt med Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna och är 
motiverat för att stärka investerarskyddet, 
förbättra marknadsövervakningen och öka 
rättssäkerheten i värdepappersföretagens 
och deras kunders intresse. Vikten av 
sådana registreringar nämns också i den 
tekniska rådgivning till Europeiska 
kommissionen som utfärdades av 

(42) Kommissionens direktiv 2006/73/EG 
av den 10 augusti 2006 om genomförandet 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/39/EG vad gäller organisatoriska 
krav och villkor för verksamheten i 
värdepappersföretag, och definitioner för 
tillämpning av det direktivet gör det 
möjligt för medlemsstaterna att kräva, när 
det gäller organisatoriska krav för 
värdepappersföretag, inspelning av 
telefonsamtal eller bevarande av 
elektronisk kommunikation som berör 
kundorder. Inspelning av telefonsamtal 
eller bevarande av elektronisk 
kommunikation som berör kundorder är 
förenligt med Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna och är 
motiverat för att stärka investerarskyddet, 
förbättra marknadsövervakningen och öka 
rättssäkerheten i värdepappersföretagens 
och deras kunders intresse. Vikten av 
sådana registreringar nämns också i den 
tekniska rådgivning till Europeiska 
kommissionen som utfärdades av 
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europeiska värdepapperstillsynskommittén 
den 29 juli 2010. Av dessa skäl är det 
lämpligt att i detta direktiv fastställa 
principerna för en generell ordning 
avseende inspelning av telefonsamtal eller 
bevarande av elektronisk kommunikation 
som berör kundorder.

europeiska värdepapperstillsynskommittén 
den 29 juli 2010. Av dessa skäl är det 
lämpligt att i detta direktiv fastställa 
principerna för en generell ordning 
avseende inspelning av telefonsamtal eller 
bevarande av elektronisk kommunikation 
som berör kundorder. För kommunikation 
mellan icke-professionella kunder och 
finansinstituten är det lämpligt att tillåta 
medlemsstaterna att i stället godta lämplig 
skriftlig redovisning av sådan 
kommunikation från finansinstitut som är 
etablerade och filialer till finansinstitut 
som är belägna inom deras territorium. 

Or. en

Ändringsförslag 256
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Användningen av handelsteknik har 
utvecklats markant under det senaste 
årtiondet, och sådan teknik används nu i 
stor utsträckning av marknadsdeltagare. 
Många marknadsdeltagare använder sig nu 
av algoritmisk handel, där en datoralgoritm 
automatiskt bestämmer aspekter av en 
order med minimalt eller inget mänskligt 
ingripande. En specifik delmängd av 
algoritmisk handel är högfrekvenshandel, 
där ett handelssystem analyserar data eller 
signaler från marknaden med hög 
beräkningshastighet och därefter skickar 
eller uppdaterar ett stort antal order inom 
en mycket kort tidsperiod som ett resultat 
av denna analys. Högfrekvenshandel 
bedrivs normalt av handlare som använder 
sitt eget kapital för handeln, och vanligen 
innebär den – snarare än att vara en strategi 
i sig själv – användning av sofistikerad 

(44) Användningen av handelsteknik har 
utvecklats markant under det senaste 
årtiondet, och sådan teknik används nu i 
stor utsträckning av marknadsdeltagare. 
Många marknadsdeltagare använder sig nu 
av algoritmisk handel, där en datoralgoritm 
automatiskt bestämmer aspekter av en 
order med minimalt eller inget mänskligt 
ingripande. En specifik delmängd av 
algoritmisk handel är högfrekvenshandel, 
där ett handelssystem analyserar data eller 
signaler från marknaden med hög 
beräkningshastighet, vanligen inom 
millisekunder eller mikrosekunder, och 
därefter skickar eller uppdaterar ett stort 
antal order inom en mycket kort tidsperiod 
som ett resultat av denna analys. 
Högfrekvenshandel bedrivs normalt av 
handlare som använder sitt eget kapital för 
handeln, och vanligen innebär den –
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teknik för att genomföra mer traditionella 
handelsstrategier, såsom verksamhet som 
marknadsgarant eller arbitrage.

snarare än att vara en strategi i sig själv –
användning av sofistikerad teknik för att 
genomföra mer traditionella 
handelsstrategier, såsom verksamhet som 
marknadsgarant eller arbitrage.

Or. en

Motivering

Ytterligare specificering av högfrekvenshandel.

Ändringsförslag 257
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Skäl 45a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45 a) Högfrekvenshandel är ett allmänt 
fenomen som måste ses som ett naturligt 
inslag i det tekniska framåtskridandet och 
förbättrade affärsmodeller. Akademiska 
studier bekräftar att det generellt sett 
stämmer att högfrekvenshandel ökar 
likviditeten och minskar volatiliteten. 
Samtidigt har man insett att den nya 
tekniken, precis som varje annan 
handelsform i sig, kan missbrukas i syfte 
att manipulera marknaderna. 

Or. en

Ändringsförslag 258
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Användningen av handelstekning har (46) Användningen av handelstekning har 
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ökat hastigheten, kapaciteten och 
komplexiteten i investerarnas 
handelsverksamhet. Det har också gjort det 
möjligt för marknadsdeltagarna att göra det 
lättare för sina kunder att få direkttillträde 
till marknader genom användningen av 
deras handelsplattformar, genom direkt 
elektroniskt tillträde eller genom sponsrat 
och direkt marknadstillträde. 
Handelsteknik har medfört fördelar för 
marknaden och marknadsdeltagarna 
generellt, exempelvis i form av bredare 
marknadsdeltagande, ökad likviditet, 
smalare spread, minskad kortfristig 
volatilitet och sätt få bättre utförande av 
kundorder. Denna handelsteknik ger 
emellertid upphov till en rad potentiella
risker såsom en ökad risk för 
överbelastning i systemen på 
handelsplatser till följd av stora 
ordervolymer, risk för att algoritmisk 
handel ska generera dubbla eller felaktiga 
order eller på annat sätt fungera dåligt på 
ett sätt som kan skapa en oordnad 
marknad. Dessutom finns det en risk för att 
algoritmiska handelssystem ska 
överreagera på andra marknadshändelser, 
vilket kan förvärra volatiliteten om det 
redan finns ett problem på marknaden. 
Slutligen kan algoritmisk handel eller 
högfrekvenshandel inbjuda till vissa former 
av missbruksbeteende om sådan handel 
används på felaktigt sätt.

ökat hastigheten, kapaciteten och 
komplexiteten i investerarnas 
handelsverksamhet. Det har också gjort det 
möjligt för marknadsdeltagarna att göra det 
lättare för sina kunder att få direkttillträde 
till marknader genom användningen av 
deras handelsplattformar, genom direkt 
elektroniskt tillträde eller genom sponsrat 
och direkt marknadstillträde. 
Högfrekvenshandel ökar marknadernas 
handelsvolym men i ringa grad den 
faktiskt utförbara likviditeten, då buden 
ligger kvar i orderböckerna under endast 
en tusendels sekund och den andel som  
annulleras är extremt hög. Något mindre 
spread kompenserar inte för bristen på 
djup, ordernas liggtid eller handelslager.
Det finns tecken på att denna 
handelsteknik ger upphov till en rad risker 
såsom en ökad risk för överbelastning i 
systemen på handelsplatser till följd av 
stora ordervolymer, risk för att algoritmisk 
handel ska generera dubbla eller felaktiga 
order eller på annat sätt fungera dåligt på 
ett sätt som kan skapa en oordnad 
marknad. Det finns särskilt tecken på att 
tekniken för högfrekvenshandel, genom 
att ge sina användare ett 
informationsförsprång, kan ha bidragit 
till institutionella investerares, t.ex. 
pensionsfonders ökande användning av 
”mörka” likviditetspooler då de försöker 
undvika potentiell negativ påverkan på 
avslutskurserna när deras order upptäcks 
av högfrekvenshandlare. Dessutom finns 
det en risk för att algoritmiska 
handelssystem ska överreagera på andra 
marknadshändelser, vilket kan förvärra 
volatiliteten om det redan finns ett problem 
på marknaden. De vinster inom 
högfrekvenshandeln som uppkommer på 
detta sätt görs dessutom på andra 
investerares bekostnad, t.ex. 
pensionsspararnas. Slutligen kan 
algoritmisk handel eller högfrekvenshandel 
inbjuda till vissa former av 
missbruksbeteende om sådan handel 
används på felaktigt sätt. Sådana risker 
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medför höga infrastruktur- och 
övervakningskostnader i samband med 
högfrekvenshandeln.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att understryka att högfrekvenshandeln ger handlarna ett informationsövertag 
jämfört med andra aktörer. Denna fördel beror framför allt på den hastighet med vilken 
informationen kan fångas upp och överföras till order och annulleringar/ändringar. Detta 
tvingar institutionella investerare som lägger stora order att endera ge sig hän åt 
”kapprustning” med betydande kostnader för dem och deras slutkunder eller att försöka 
undgå högfrekvenshandeln genom att gå över till plattformar där högfrekvenshandlare inte 
har något tillträde eller där orderna kan döljas bättre.

Ändringsförslag 259
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Användningen av handelstekning har 
ökat hastigheten, kapaciteten och 
komplexiteten i investerarnas 
handelsverksamhet. Det har också gjort det 
möjligt för marknadsdeltagarna att göra det 
lättare för sina kunder att få direkttillträde 
till marknader genom användningen av 
deras handelsplattformar, genom direkt 
elektroniskt tillträde eller genom sponsrat 
och direkt marknadstillträde. 
Handelsteknik har medfört fördelar för 
marknaden och marknadsdeltagarna 
generellt, exempelvis i form av bredare 
marknadsdeltagande, ökad likviditet, 
smalare spread, minskad kortfristig 
volatilitet och sätt få bättre utförande av 
kundorder. Denna handelsteknik ger 
emellertid upphov till en rad potentiella 
risker såsom en ökad risk för 
överbelastning i systemen på 
handelsplatser till följd av stora 

(46) Användningen av handelstekning har 
ökat hastigheten, kapaciteten och 
komplexiteten i investerarnas 
handelsverksamhet. Det har också gjort det 
möjligt för marknadsdeltagarna att göra det 
lättare för sina kunder att få direkttillträde 
till marknader genom användningen av 
deras handelsplattformar, genom direkt 
elektroniskt tillträde eller genom sponsrat 
och direkt marknadstillträde. 
Handelsteknik har medfört fördelar för 
marknaden och marknadsdeltagarna 
generellt, exempelvis i form av bredare 
marknadsdeltagande, ökad likviditet, 
smalare spread, minskad kortfristig 
volatilitet och sätt få bättre utförande av 
kundorder. Denna handelsteknik ger 
emellertid upphov till en rad potentiella 
risker såsom en ökad risk för 
överbelastning i systemen på 
handelsplatser till följd av stora 
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ordervolymer, risk för att algoritmisk 
handel ska generera dubbla eller felaktiga 
order eller på annat sätt fungera dåligt på 
ett sätt som kan skapa en oordnad 
marknad. Dessutom finns det en risk för att 
algoritmiska handelssystem ska 
överreagera på andra marknadshändelser, 
vilket kan förvärra volatiliteten om det 
redan finns ett problem på marknaden. 
Slutligen kan algoritmisk handel eller
högfrekvenshandel inbjuda till vissa 
former av missbruksbeteende om sådan 
handel används på felaktigt sätt.

ordervolymer, risk för att algoritmisk 
handel ska generera dubbla eller felaktiga 
order eller på annat sätt fungera dåligt på 
ett sätt som kan skapa en oordnad 
marknad. Dessutom finns det en risk för att 
algoritmiska handelssystem ska 
överreagera på andra marknadshändelser, 
vilket kan förvärra volatiliteten om det 
redan finns ett problem på marknaden. 
Oberoende av det ovan nämnda är 
missbruk otillåtet, vilken metod som än 
används för att delta på en marknad. 
Marknadsmissbruk behandlas i 
marknadsmissbrukdirektivet 
(2004/109/EG).

Or. en

Motivering

Den tekniska utvecklingen, såsom kommissionen beskriver den, skapar såväl gynnsamma som 
ogynnsamma effekter på marknader. Det bör dock inte vara så att marknadsmissbruk endast 
förknippas med deltagare som utnyttjar avancerad teknisk mjukvara i sin interaktion med 
marknaderna.  Marknadsmissbruk kan ske på alla nivåer. Det är därför nödvändigt att 
hänvisa till direktivet om marknadsmissbruk så att man får en helhetssyn, och detta bör tas 
upp separat på alla nivåer.

Ändringsförslag 260
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Användningen av handelstekning har 
ökat hastigheten, kapaciteten och 
komplexiteten i investerarnas 
handelsverksamhet. Det har också gjort det 
möjligt för marknadsdeltagarna att göra det 
lättare för sina kunder att få direkttillträde 
till marknader genom användningen av 
deras handelsplattformar, genom direkt 
elektroniskt tillträde eller genom sponsrat 
och direkt marknadstillträde. 
Handelsteknik har medfört fördelar för 

(46) Användningen av teknik för 
högfrekvenshandel har ökat hastigheten, 
kapaciteten och komplexiteten i 
investerarnas handelsverksamhet. Det har 
också gjort det möjligt för 
marknadsdeltagarna att göra det lättare för 
sina kunder att få direkttillträde till 
marknader genom användningen av deras 
handelsplattformar, genom direkt 
elektroniskt tillträde eller genom sponsrat 
och direkt marknadstillträde. 
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marknaden och marknadsdeltagarna 
generellt, exempelvis i form av bredare 
marknadsdeltagande, ökad likviditet, 
smalare spread, minskad kortfristig 
volatilitet och sätt få bättre utförande av 
kundorder. Denna handelsteknik ger 
emellertid upphov till en rad potentiella 
risker såsom en ökad risk för 
överbelastning i systemen på 
handelsplatser till följd av stora 
ordervolymer, risk för att algoritmisk 
handel ska generera dubbla eller felaktiga 
order eller på annat sätt fungera dåligt på 
ett sätt som kan skapa en oordnad 
marknad. Dessutom finns det en risk för att 
algoritmiska handelssystem ska 
överreagera på andra marknadshändelser, 
vilket kan förvärra volatiliteten om det 
redan finns ett problem på marknaden. 
Slutligen kan algoritmisk handel eller 
högfrekvenshandel inbjuda till vissa former 
av missbruksbeteende om sådan handel 
används på felaktigt sätt.

Handelsteknik har medfört fördelar för 
marknaden och marknadsdeltagarna 
generellt, exempelvis i form av bredare 
marknadsdeltagande, ökad likviditet, 
smalare spread, minskad kortfristig 
volatilitet och sätt få bättre utförande av 
kundorder. Denna teknik för 
högfrekvenshandel ger emellertid upphov 
till en rad potentiella risker såsom en ökad 
risk för överbelastning i systemen på 
handelsplatser till följd av stora 
ordervolymer, risk för att algoritmisk 
handel ska generera dubbla eller felaktiga 
order eller på annat sätt fungera dåligt på 
ett sätt som kan skapa en oordnad 
marknad. Dessutom finns det en risk för att 
algoritmiska handelssystem ska 
överreagera på andra marknadshändelser, 
vilket kan förvärra volatiliteten om det 
redan finns ett problem på marknaden. 
Slutligen kan algoritmisk handel eller 
högfrekvenshandel inbjuda till vissa former 
av missbruksbeteende om sådan handel 
används på felaktigt sätt. Å andra sida 
minskar högfrekvenshandeln generellt 
sett volatiliteten och bidrar till bättre 
prisinformation på olika handelsplatser, 
vilket en mängd akademiska studier visar.

Or. en

Ändringsförslag 261
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Användningen av handelstekning har 
ökat hastigheten, kapaciteten och 
komplexiteten i investerarnas 
handelsverksamhet. Det har också gjort det 
möjligt för marknadsdeltagarna att göra det 
lättare för sina kunder att få direkttillträde 
till marknader genom användningen av 

(46) Användningen av handelstekning har 
ökat hastigheten, kapaciteten och 
komplexiteten i investerarnas 
handelsverksamhet. Det har också gjort det 
möjligt för marknadsdeltagarna att göra det 
lättare för sina kunder att få direkttillträde 
till marknader genom användningen av 
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deras handelsplattformar, genom direkt 
elektroniskt tillträde eller genom sponsrat 
och direkt marknadstillträde. 
Handelsteknik har medfört fördelar för 
marknaden och marknadsdeltagarna 
generellt, exempelvis i form av bredare 
marknadsdeltagande, ökad likviditet, 
smalare spread, minskad kortfristig 
volatilitet och sätt få bättre utförande av 
kundorder. Denna handelsteknik ger 
emellertid upphov till en rad potentiella 
risker såsom en ökad risk för 
överbelastning i systemen på 
handelsplatser till följd av stora 
ordervolymer, risk för att algoritmisk 
handel ska generera dubbla eller felaktiga 
order eller på annat sätt fungera dåligt på 
ett sätt som kan skapa en oordnad 
marknad. Dessutom finns det en risk för att 
algoritmiska handelssystem ska 
överreagera på andra marknadshändelser, 
vilket kan förvärra volatiliteten om det 
redan finns ett problem på marknaden. 
Slutligen kan algoritmisk handel eller 
högfrekvenshandel inbjuda till vissa former 
av missbruksbeteende om sådan handel 
används på felaktigt sätt.

deras handelsplattformar, genom direkt 
marknadstillträde, ofiltrerat direkt 
marknadstillträde eller genom sponsrat 
tillträde. Handelsteknik har medfört 
fördelar för marknaden och 
marknadsdeltagarna generellt, exempelvis i 
form av bredare marknadsdeltagande, ökad 
likviditet, smalare spread, minskad 
kortfristig volatilitet och sätt få bättre 
utförande av kundorder. Denna 
handelsteknik ger emellertid upphov till en 
rad potentiella risker såsom en ökad risk 
för överbelastning i systemen på 
handelsplatser till följd av stora 
ordervolymer, risk för att algoritmisk 
handel ska generera dubbla eller felaktiga 
order eller på annat sätt fungera dåligt på 
ett sätt som kan skapa en oordnad 
marknad. Dessutom finns det en risk för att 
algoritmiska handelssystem ska 
överreagera på andra marknadshändelser, 
vilket kan förvärra volatiliteten om det 
redan finns ett problem på marknaden. 
Slutligen kan algoritmisk handel eller 
högfrekvenshandel inbjuda till vissa former 
av missbruksbeteende om sådan handel 
används på felaktigt sätt.

Or. en

Motivering

Hänvisningar till direkt elektroniskt tillträde bör ändras till “direkt marknadstillträde” för att 
anpassa lydelsen till Esmas tekniska riktlinjer från februari 2012 ”System och kontroller i en 
automatiserad handelsmiljö för handelsplattformar, värdepappersföretag och behöriga 
myndigheter” Esma/2012/122.

Ändringsförslag 262
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46 a) Esmas tekniska riktlinjer som gavs 
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ut i februari 2012 – System och kontroller 
i en automatiserad handelsmiljö för 
handelsplattformar, värdepappersföretag 
och behöriga myndigheter 
(Esma/2012/122) – bör användas som en 
heltäckande ram för införlivande av 
rättsligt bindande mekanismer i detta 
direktiv, med syftet att göra marknaderna 
mer robusta i ljuset av nya 
handelstekniker. Det är viktigt att Esma 
har behörighet att utfärda ytterligare 
riktlinjer för att hålla jämna steg med de 
snabba förändringarna av 
handelstekniker.

Or. en

Ändringsförslag 263
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46 a) För att kunna hantera den tekniska 
utvecklingen har de reglerade 
marknaderna och MTF-plattformarna 
inrättat kontroll- och skyddsmekanismer 
för sina system. Som ett försök att hantera 
de tidigare nämnda riskerna i samband 
med tekniskt avancerad handel har Esma 
föreslagit riktlinjer för att på EU-nivå 
harmonisera kraven för organiserade 
marknader och värdepappersföretag 
(ESMA/2011/456). Även om kraven är 
avsedda för reglerade marknader, MTF-
plattformar och OTF-plattformar och 
värdepappersföretag som driver 
marknader, måste det tydliggöras att 
riskkontroll vid orderkällan är avgörande, 
eftersom en stor del av riskansvaret 
uppstår i detta stadium.

Or. en
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Motivering

MiFID hanterar behovet att öka skyddsåtgärder och kontroller för reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar men det är helt avgörande att riskkontroller redan 
finns i källan till ordern. Det räcker inte att bara ha kontroller på handelsplatser eller hos 
clearingorganisationer. Målet bör vara att ha spärrar på varje etapp av handels- och 
clearingcykeln. Det är därför nödvändigt att betona behovet av att ha lämpliga kontroller. 
Esmas riktlinjer för system och kontroller behandlar just detta.

Ändringsförslag 264
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Dessa potentiella risker till följd av 
ökad teknikanvändning minskas bäst 
genom en kombination av specifik 
riskkontroll, som är riktad mot företag som 
använder algoritmisk handel eller 
högfrekvenshandel, och andra åtgärder som 
är riktade mot operatörer som driver 
handelsplatser till vilka sådana företag har 
tillträde. Det är önskvärt att säkerställa att 
alla företag som använder
högfrekvenshandel är auktoriserade när de
är direkta medlemmar av en handelsplats. 
Detta bör säkerställa att de omfattas av 
organisatoriska krav enligt direktivet och 
att de står under vederbörlig tillsyn.

(47) Dessa potentiella risker till följd av 
ökad teknikanvändning minskas bäst 
genom en kombination av specifik 
riskkontroll, som är riktad mot företag som 
använder algoritmisk handel eller 
högfrekvenshandel, och andra åtgärder som 
är riktade mot operatörer som driver 
handelsplatser till vilka sådana företag har 
tillträde. Det är önskvärt att säkerställa att 
algoritmisk handel och högfrekvenshandel 
betraktas som investeringstjänster eller 
investeringsverksamhet, inklusive när de
utförs för egen räkning. Detta bör 
säkerställa att företag som tillhandahåller 
dessa tjänster är auktoriserade som 
värdepappersföretag och omfattas av 
organisatoriska krav enligt direktivet och 
att de står under vederbörlig tillsyn.

Or. en

Motivering

Konsekvens bör skapas mellan ovanstående skäl och artikel 17 i den föreslagna MiFID inte 
bara när det gäller högfrekvenshandel utan också automatiserad handel och för att klarlägga 
att auktorisering av företagen krävs eftersom dessa anses vara investeringstjänster. 
Automatiserad handel genom indirekt tillträde till handelsplatserna innebär inte mindre 
risker för de finansiella marknaderna och stabiliteten än automatiserad handel som bedrivs 
av en direktmedlem av handelsplatsen (förslag från ECB).
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Ändringsförslag 265
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Dessa potentiella risker till följd av 
ökad teknikanvändning minskas bäst 
genom en kombination av specifik 
riskkontroll, som är riktad mot företag som 
använder algoritmisk handel eller 
högfrekvenshandel, och andra åtgärder som 
är riktade mot operatörer som driver 
handelsplatser till vilka sådana företag har 
tillträde. Det är önskvärt att säkerställa att 
alla företag som använder
högfrekvenshandel är auktoriserade när de 
är direkta medlemmar av en handelsplats. 
Detta bör säkerställa att de omfattas av 
organisatoriska krav enligt direktivet och 
att de står under vederbörlig tillsyn.

(47) Dessa potentiella risker till följd av 
ökad teknikanvändning minskas bäst 
genom en kombination av specifik 
riskkontroll, som är riktad mot företag som 
använder algoritmisk handel eller 
högfrekvenshandel, och andra åtgärder som 
är riktade mot operatörer som driver 
handelsplatser till vilka sådana företag har 
tillträde. Det är önskvärt att säkerställa att 
algoritmisk handel och högfrekvenshandel 
betraktas som investeringstjänster eller 
investeringsverksamhet, inklusive när de
utförs för egen räkning. Detta bör 
säkerställa att företag som tillhandahåller 
dessa tjänster är auktoriserade som 
värdepappersföretag och omfattas av 
organisatoriska krav enligt direktivet och 
att de står under vederbörlig tillsyn.

Or. en

Motivering

Konsekvens bör skapas mellan ovanstående skäl och artikel 17 i den föreslagna MiFID inte 
bara när det gäller högfrekvenshandel utan också automatiserad handel och för att klarlägga 
att auktorisering av företagen krävs eftersom dessa anses vara investeringstjänster. 
Automatiserad handel genom indirekt tillträde till handelsplatserna innebär inte mindre 
risker för de finansiella marknaderna och stabiliteten än robothandel som bedrivs av en 
direktmedlem av handelsplatsen.

Ändringsförslag 266
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 47



PE489.463v01-00 46/133 AM\901763SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Dessa potentiella risker till följd av 
ökad teknikanvändning minskas bäst 
genom en kombination av specifik 
riskkontroll, som är riktad mot företag som 
använder algoritmisk handel eller 
högfrekvenshandel, och andra åtgärder som 
är riktade mot operatörer som driver 
handelsplatser till vilka sådana företag har 
tillträde. Det är önskvärt att säkerställa att 
alla företag som använder 
högfrekvenshandel är auktoriserade när de 
är direkta medlemmar av en handelsplats. 
Detta bör säkerställa att de omfattas av 
organisatoriska krav enligt direktivet och 
att de står under vederbörlig tillsyn.

(47) Dessa potentiella risker till följd av 
ökad teknikanvändning minskas bäst 
genom en kombination av specifik 
riskkontroll, som är riktad mot företag som 
använder algoritmisk handel eller 
högfrekvenshandel, och andra åtgärder som 
är riktade mot operatörer som driver 
handelsplatser till vilka sådana företag har 
tillträde. Det är önskvärt att säkerställa att 
alla företag som använder 
högfrekvenshandel är auktoriserade när de 
är direkta medlemmar av en handelsplats. 
Det är också nödvändigt att tydligt kunna 
identifiera orderflöden som kommer från 
automatiserad handel. Detta bör 
säkerställa att de omfattas av 
organisatoriska krav enligt direktivet och 
att de står under vederbörlig tillsyn.

Or. en

Motivering

Algoritmisk handel och högfrekvenshandel bör klart och tydligt flaggas i orderboken så att 
handelsplatserna och tillsynsmyndigheterna faktiskt kan kontrollera dem.

Ändringsförslag 267
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Dessa potentiella risker till följd av 
ökad teknikanvändning minskas bäst 
genom en kombination av specifik 
riskkontroll, som är riktad mot företag som 
använder algoritmisk handel eller 
högfrekvenshandel, och andra åtgärder som 
är riktade mot operatörer som driver 
handelsplatser till vilka sådana företag har 
tillträde. Det är önskvärt att säkerställa att 

(47) Dessa potentiella risker till följd av 
ökad teknikanvändning minskas bäst 
genom en kombination av specifik 
riskkontroll, som är riktad mot företag som 
använder algoritmisk handel eller 
högfrekvenshandel, och andra åtgärder som 
är riktade mot alla operatörer som driver 
handelsplatser till vilka sådana företag har 
tillträde. Det är önskvärt att säkerställa att 
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alla företag som använder 
högfrekvenshandel är auktoriserade när de 
är direkta medlemmar av en handelsplats. 
Detta bör säkerställa att de omfattas av 
organisatoriska krav enligt direktivet och 
att de står under vederbörlig tillsyn.

alla företag som använder 
högfrekvenshandel är auktoriserade när de 
är direkta medlemmar av en handelsplats. 
Detta bör säkerställa att de omfattas av 
organisatoriska krav enligt direktivet och 
att de står under vederbörlig tillsyn. Det är 
också lämpligt att upphöra med praxisen 
med sponsrat tillträde för att undvika 
risken att företag med otillräckliga 
kontroller skapar otillbörliga 
marknadsförhållanden och se till att 
marknadsaktörer kan identifieras och 
hållas ansvariga för otillbörliga 
marknadsförhållanden som de bär 
ansvaret för.

Or. en

Ändringsförslag 268
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Dessa potentiella risker till följd av 
ökad teknikanvändning minskas bäst 
genom en kombination av specifik 
riskkontroll, som är riktad mot företag som 
använder algoritmisk handel eller 
högfrekvenshandel, och andra åtgärder som 
är riktade mot operatörer som driver 
handelsplatser till vilka sådana företag har 
tillträde. Det är önskvärt att säkerställa att 
alla företag som använder 
högfrekvenshandel är auktoriserade när de 
är direkta medlemmar av en handelsplats. 
Detta bör säkerställa att de omfattas av 
organisatoriska krav enligt direktivet och 
att de står under vederbörlig tillsyn.

(47) Dessa potentiella risker till följd av 
ökad teknikanvändning minskas bäst 
genom en kombination av specifik 
riskkontroll, som är riktad mot företag som 
använder algoritmisk handel eller 
högfrekvenshandel, och andra åtgärder som 
är riktade mot alla operatörer som driver 
handelsplatser till vilka sådana företag har 
tillträde. Det är önskvärt att säkerställa att 
alla företag som använder 
högfrekvenshandel är auktoriserade när de 
är direkta medlemmar av en handelsplats. 
Detta bör säkerställa att de omfattas av 
organisatoriska krav enligt direktivet och 
att de står under vederbörlig tillsyn. Det är 
också lämpligt att i fall av direkt tillträde 
se till att det vidtas alla rimliga åtgärder 
för att undvika den risk som kan uppstå 
om företag använder otillräckliga 
kontroller, inklusive att marknadsaktörer 
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kan identifieras och hållas ansvariga för 
otillbörliga marknadsförhållanden som de 
bär ansvaret för.

Or. en

Ändringsförslag 269
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Dessa potentiella risker till följd av 
ökad teknikanvändning minskas bäst 
genom en kombination av specifik 
riskkontroll, som är riktad mot företag som 
använder algoritmisk handel eller 
högfrekvenshandel, och andra åtgärder som 
är riktade mot operatörer som driver 
handelsplatser till vilka sådana företag har 
tillträde. Det är önskvärt att säkerställa att 
alla företag som använder 
högfrekvenshandel är auktoriserade när de 
är direkta medlemmar av en handelsplats. 
Detta bör säkerställa att de omfattas av 
organisatoriska krav enligt direktivet och 
att de står under vederbörlig tillsyn.

(47) Dessa potentiella risker till följd av 
ökad teknikanvändning minskas bäst 
genom en kombination av specifik 
riskkontroll, som är riktad mot företag som 
använder algoritmisk handel eller 
högfrekvenshandel, och andra åtgärder som 
är riktade mot operatörer som driver 
handelsplatser till vilka sådana företag har 
tillträde. Det är önskvärt att säkerställa att 
alla företag som använder 
högfrekvenshandel är auktoriserade när de 
är direkta medlemmar av en handelsplats. 
Detta bör säkerställa att de omfattas av 
organisatoriska krav enligt direktivet och 
att de står under vederbörlig tillsyn. I detta 
sammanhang bör Esma spela en viktig 
samordnarroll för att definiera den 
lämpliga tick-storleken, för att garantera 
ordentligt fungerande marknader på EU-
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 270
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 47a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47 a) För att det ska vara möjligt att 
tydligt identifiera varje metod för att få 
tillträde till en handelsplats bör Esma 
upprätta en förteckning över sätten och 
metoderna för tillträde till en handelsplats 
genom ett registrerat värdepappersföretag 
som är medlem.

Or. en

Ändringsförslag 271
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Både företag och handelsplatser bör 
säkerställa att robusta åtgärder har vidtagits 
för att säkerställa att automatiserad handel 
inte skapar en oordnad marknad och att den 
inte kan användas i missbrukssyfte. 
Handelsplatser bör också säkerställa att de 
egna handelssystemen är motståndskraftiga 
och vederbörligen testade så att de kan 
hantera ökade orderflöden eller 
marknadspåfrestningar och att det finns 
handelsspärrar för att tillfälligt stoppa 
handeln om det uppstår plötsliga och 
oväntade prisrörelser.

(48) Både företag och handelsplatser bör 
säkerställa att robusta åtgärder har vidtagits 
för att säkerställa att automatiserad handel 
inte skapar en oordnad marknad och att den 
inte kan användas i missbrukssyfte, och att 
automatiserad handelsteknik testas 
ingående innan tillträde till en 
handelsplats beviljas. Handelsplatser bör 
också säkerställa att de egna 
handelssystemen är motståndskraftiga och 
vederbörligen testade så att de kan hantera 
ökade orderflöden eller 
marknadspåfrestningar och att det finns 
handelsspärrar för att konsekvent och på 
samtliga handelsplatser tillfälligt stoppa 
handeln om det uppstår plötsliga och 
oväntade prisrörelser. Handelsplatser bör 
inte erbjuda operatörer som bedriver 
automatiserad handel privilegierad 
tillgång till information, eftersom det ger 
dessa en orättmätig fördel framför andra 
marknadsdeltagare.

Or. en
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Motivering

Handelsplatserna ger ofta högfrekvensdeltagare korta visningar av orderboken och annan 
information som andra deltagare inte får. Detta skapar ojämlika konkurrensvillkor och bör 
inte vara tillåtet.

Ändringsförslag 272
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 48a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48 a) Handelsstrategier som genererar 
mycket stora mängder order som till 
största delen annulleras eller tas bort vid 
dagens slut kan uppta en stor del av 
handelssystemets kapacitet i anspråk, 
samtidigt som de genererar liten verklig 
likviditet till andra marknadsdeltagare. 
Därför är det nödvändigt att se till att 
handelsplatsernas avgiftsstrukturer är 
transparenta, icke-diskriminerande och 
rättvisa, och uppbyggda så att 
kostnaderna för infrastrukturen bärs av 
kunderna i proportion till deras 
utnyttjande av handelssystemets kapacitet 
och att handel under ordnade 
förhållanden på marknaden främjas. Det 
är därför lämpligt att se till att högre 
avgifter tillämpas på sådan praxis med 
höga meddelande- eller 
annulleringsnivåer i förhållande till 
faktiska handelstransaktioner som skulle 
kunna skapa störningar.

Or. en

Motivering

Många institutionella investerare har sagt att högfrekvenshandel tillför mycket liten 
användbar likviditet trots att man skyltar med  rabatter för denna funktion. 
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Ändringsförslag 273
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Skäl 48a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48 a) Det är också nödvändigt att se till 
att handelsplatsernas avgiftsstrukturer är 
transparenta, icke-diskriminerande och 
rättvisa, och att de inte är strukturerade 
på ett sätt som främjar otillbörliga 
marknadsförhållanden. Därför bör 
reglerade marknader ha en 
avgiftsstruktur som ger incitament för 
lägre nivå av systemmeddelanden i 
förhållande till genomförda 
transaktioner. Detta kan vara trösklar 
avseende högre avgifter för stora mängder 
annullerade order eller avgift per 
meddelande.

Or. en

Ändringsförslag 274
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Förutom åtgärder avseende 
algoritmisk handel och högfrekvenshandel 
är det lämpligt att inkludera kontroller 
avseende värdepappersföretag som 
tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde 
till marknader för kunder eftersom 
elektronisk handel kan genomföras via ett 
företag som tillhandahåller elektroniskt 
marknadstillträde och avseende många 
liknande risker. Det är också lämpligt att 
företag som tillhandahåller direkt 
elektroniskt tillträde säkerställer att 

(49) Förutom åtgärder avseende 
algoritmisk handel och högfrekvenshandel 
är det lämpligt att förbjuda direkt 
elektroniskt tillträde till marknader för 
kunder.
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personer som använder denna tjänst är 
vederbörligen kvalificerade och att 
användningen av tjänsten omfattas av 
riskkontroller. Detaljerade 
organisatoriska krav avseende dessa nya 
handelsformer bör fastställas mer i detalj 
i delegerade akter. Detta bör säkerställa 
att krav kan ändras vid behov för att 
hantera ytterligare innovation och 
utveckling på detta område.

Or. en

Ändringsförslag 275
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Förutom åtgärder avseende 
algoritmisk handel och högfrekvenshandel 
är det lämpligt att inkludera kontroller 
avseende värdepappersföretag som 
tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde 
till marknader för kunder eftersom 
elektronisk handel kan genomföras via ett 
företag som tillhandahåller elektroniskt 
marknadstillträde och avseende många 
liknande risker. Det är också lämpligt att 
företag som tillhandahåller direkt 
elektroniskt tillträde säkerställer att 
personer som använder denna tjänst är 
vederbörligen kvalificerade och att 
användningen av tjänsten omfattas av 
riskkontroller. Detaljerade organisatoriska 
krav avseende dessa nya handelsformer bör 
fastställas mer i detalj i delegerade akter. 
Detta bör säkerställa att krav kan ändras 
vid behov för att hantera ytterligare 
innovation och utveckling på detta område.

(49) Samtidigt som man erkänner den roll 
som direkt elektroniskt tillträde har för att 
underlätta investeringsaktivitet på EU:s 
finansmarknader, och vid sidan av 
åtgärder avseende algoritmisk handel och 
högfrekvenshandel, är det lämpligt att 
inkludera kontroller avseende 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
direkt elektroniskt tillträde till marknader 
för kunder eftersom elektronisk handel kan 
genomföras via ett företag som 
tillhandahåller elektroniskt 
marknadstillträde och avseende många 
liknande risker. Det är också lämpligt att 
företag som tillhandahåller direkt 
elektroniskt tillträde säkerställer att 
personer som använder denna tjänst är 
vederbörligen kvalificerade och att 
användningen av tjänsten omfattas av 
riskkontroller. Detaljerade organisatoriska 
krav avseende dessa nya handelsformer bör 
fastställas mer i detalj i delegerade akter. 
Detta bör säkerställa att krav kan ändras 
vid behov för att hantera ytterligare 



AM\901763SV.doc 53/133 PE489.463v01-00

SV

innovation och utveckling på detta område.
I det uttalade syftet att genomföra de ovan 
nämnda kontrollerna har Esma, efter 
samråd med marknaden, fastställt 
riktlinjer för system och kontroller i en 
automatiserad handelsmiljö för 
handelsplattformar, värdepappersföretag 
och behöriga myndigheter 
(Esma/2012/122), och detta är en 
välkommen utveckling. 

Or. en

Motivering

Direkt elektronisk tillgång är en central del av den moderna handelsmiljön på många 
reglerade marknader och MTF-plattformar i EU och på andra håll.  Om de är ordentligt 
kontrollerade ger dem investerare och deltagarna ett val om hur och var de handlar 
finansiella instrument. Esma har arbetat tillsammans med marknadsdeltagarna för att skapa 
klara och användbara riktlinjer som praktiskt visar hur handelsplatser kan ta emot direkt 
elektronisk handel.

Ändringsförslag 276
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Förutom åtgärder avseende 
algoritmisk handel och högfrekvenshandel 
är det lämpligt att inkludera kontroller 
avseende värdepappersföretag som 
tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde 
till marknader för kunder eftersom 
elektronisk handel kan genomföras via ett 
företag som tillhandahåller elektroniskt 
marknadstillträde och avseende många 
liknande risker. Det är också lämpligt att 
företag som tillhandahåller direkt 
elektroniskt tillträde säkerställer att 
personer som använder denna tjänst är 
vederbörligen kvalificerade och att 
användningen av tjänsten omfattas av 
riskkontroller. Detaljerade organisatoriska 

(49) Förutom åtgärder avseende 
algoritmisk handel och högfrekvenshandel 
är det lämpligt att inkludera kontroller 
avseende värdepappersföretag som 
tillhandahåller direkt tillträde till 
marknader för kunder. Det är också 
lämpligt att företag som tillhandahåller 
direkt marknadstillträde säkerställer att 
personer som använder denna tjänst är 
vederbörligen kvalificerade och att 
användningen av tjänsten omfattas av 
riskkontroller. Detaljerade organisatoriska 
krav avseende dessa nya handelsformer bör 
fastställas mer i detalj i delegerade akter. 
Detta bör säkerställa att krav kan ändras 
vid behov för att hantera ytterligare 
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krav avseende dessa nya handelsformer bör 
fastställas mer i detalj i delegerade akter. 
Detta bör säkerställa att krav kan ändras 
vid behov för att hantera ytterligare 
innovation och utveckling på detta område.

innovation och utveckling på detta område.

Or. en

Ändringsförslag 277
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Förutom åtgärder avseende 
algoritmisk handel och högfrekvenshandel 
är det lämpligt att inkludera kontroller 
avseende värdepappersföretag som 
tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde 
till marknader för kunder eftersom 
elektronisk handel kan genomföras via ett 
företag som tillhandahåller elektroniskt
marknadstillträde och avseende många 
liknande risker. Det är också lämpligt att 
företag som tillhandahåller direkt 
elektroniskt tillträde säkerställer att 
personer som använder denna tjänst är 
vederbörligen kvalificerade och att 
användningen av tjänsten omfattas av 
riskkontroller. Detaljerade organisatoriska 
krav avseende dessa nya handelsformer bör 
fastställas mer i detalj i delegerade akter. 
Detta bör säkerställa att krav kan ändras 
vid behov för att hantera ytterligare 
innovation och utveckling på detta område.

(49) Förutom åtgärder avseende 
algoritmisk handel och högfrekvenshandel 
måste det garanteras att effektiva 
kontroller har införts avseende 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
direkt tillträde till marknader för kunder 
eftersom elektronisk handel kan 
genomföras via ett företag som 
tillhandahåller direkt marknadstillträde. 
Det är också lämpligt att företag som 
tillhandahåller direkt marknadstillträde
säkerställer att personer som använder 
denna tjänst är vederbörligen kvalificerade 
och att användningen av tjänsten omfattas 
av riskkontroller. Detaljerade 
organisatoriska krav avseende dessa nya 
handelsformer bör fastställas mer i detalj i 
delegerade akter. Detta bör säkerställa att 
krav kan ändras vid behov för att hantera 
ytterligare innovation och utveckling på 
detta område.

Or. en

Ändringsförslag 278
Kay Swinburne
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Förslag till direktiv
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Förutom åtgärder avseende 
algoritmisk handel och högfrekvenshandel 
är det lämpligt att inkludera kontroller 
avseende värdepappersföretag som 
tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde 
till marknader för kunder eftersom 
elektronisk handel kan genomföras via ett 
företag som tillhandahåller elektroniskt 
marknadstillträde och avseende många 
liknande risker. Det är också lämpligt att 
företag som tillhandahåller direkt 
elektroniskt tillträde säkerställer att 
personer som använder denna tjänst är 
vederbörligen kvalificerade och att 
användningen av tjänsten omfattas av 
riskkontroller. Detaljerade organisatoriska 
krav avseende dessa nya handelsformer bör 
fastställas mer i detalj i delegerade akter. 
Detta bör säkerställa att krav kan ändras 
vid behov för att hantera ytterligare 
innovation och utveckling på detta område.

(49) Förutom åtgärder avseende 
algoritmisk handel och högfrekvenshandel 
är det lämpligt att inkludera kontroller 
avseende värdepappersföretag som 
tillhandahåller direkt tillträde till 
marknader för kunder eftersom elektronisk 
handel kan genomföras via ett företag som 
tillhandahåller elektroniskt 
marknadstillträde och avseende många 
liknande risker. Det är också lämpligt att 
företag som tillhandahåller direkt 
marknadstillträde säkerställer att personer 
som använder denna tjänst är vederbörligen 
kvalificerade och att användningen av 
tjänsten omfattas av riskkontroller. 
Detaljerade organisatoriska krav avseende 
dessa nya handelsformer bör fastställas mer 
i detalj i delegerade akter. Detta bör 
säkerställa att krav kan ändras vid behov 
för att hantera ytterligare innovation och 
utveckling på detta område.

Or. en

Motivering

Hänvisningar till direkt elektroniskt tillträde bör ändras till “direkt marknadstillträde” för att 
anpassa lydelsen till Esmas tekniska riktlinjer från februari 2012 ”System och kontroller i en 
automatiserad handelsmiljö för handelsplattformar, värdepappersföretag och behöriga 
myndigheter” Esma/2012/122.

Ändringsförslag 279
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) För närvarande är en mängd (50) För närvarande är en mängd 
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handelsplatser i drift i EU, och av dessa 
handlar vissa med identiska instrument. I 
syfte att hantera potentiella risker för 
investerares intressen är det nödvändigt att 
formalisera och ytterligare harmonisera 
förfarandena avseende konsekvenserna för 
handel på andra handelsplatser om en 
handelsplats beslutar att tillfälligt eller 
definitivt stoppa handeln med ett finansiellt 
instrument. Av rättssäkerhetsskäl och för 
att på ett tillfredsställande sätt hantera 
intressekonflikter i samband med beslut att 
tillfälligt eller definitivt stoppa handel med 
instrument bör det säkerställas att om en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform 
stoppar handeln på grund av bristande 
redovisning av information om en emittent 
eller ett finansiellt instrument, bör de 
övriga följa det beslutet såvida inte fortsatt 
handel kan motiveras på grund av 
exceptionella omständigheter. Dessutom är 
det nödvändigt att formalisera och förbättra 
informationsutbytet och samarbetet mellan 
handelsplatser i fall med exceptionella 
förhållanden avseende ett särskilt 
instrument som det sker handel med på 
olika handelsplatser.

handelsplatser i drift i EU, och av dessa 
handlar vissa med identiska instrument. I 
syfte att hantera potentiella risker för 
investerares intressen är det nödvändigt att 
formalisera och ytterligare harmonisera 
förfarandena avseende konsekvenserna för 
handel på andra handelsplatser om en 
handelsplats beslutar att tillfälligt eller 
definitivt stoppa handeln med ett finansiellt 
instrument. Av rättssäkerhetsskäl och för 
att på ett tillfredsställande sätt hantera 
intressekonflikter i samband med beslut att 
tillfälligt eller definitivt stoppa handel med 
instrument bör det säkerställas att om en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform 
stoppar handeln på grund av bristande 
redovisning av information om en emittent 
eller ett finansiellt instrument, bör de 
övriga följa det beslutet såvida inte fortsatt 
handel kan motiveras på grund av 
exceptionella omständigheter. Dessutom är 
det nödvändigt att ytterligare formalisera 
och förbättra informationsutbytet och 
samarbetet mellan handelsplatser avseende 
ett särskilt instrument som det sker handel 
med på olika handelsplatser. Därför bör 
handelsplatsen för primärnoteringen 
utses att ha det övergripande ansvaret för 
övervakning i realtid och den primära och 
sekundära handelsplatsen bör åläggas att 
samarbeta. Handelsplatsen för 
primärnoteringen bör inte få utnyttja 
information från den sekundära 
handelsplatsen för kommersiella syften. 
Det bör finnas ”kinesiska murar” eller 
etiska barriärer mellan de affärsdrivande 
och de övervakande avdelningarna hos 
primärnoteringens handelsplats för att 
undvika intressekonflikter eller 
marknadsmanipulationer. Den sekundära 
marknaden bör få använda valfri 
övervakningsteknik som gör att den kan 
leva upp till sina skyldigheter enligt detta 
direktiv och med förordning ...[MAR], 
oberoende av vilken övervakningsteknik 
som den primära handelsplatsen 
använder.
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Or. en

Motivering

Eftersom möjligheterna att missbruka och manipulera marknaderna med användning av 
strategier för att ”korsa marknader” har ökat med fragmenteringen av marknaderna, måste 
övervakningsfunktionerna på dessa marknader samarbeta för att se till att även sådana 
korsstrategier kan upptäckas. Handelsplatsen där värdepappret är primärnoterat har den 
bästa möjligheten att ta det övergripande ansvaret, eftersom det står närmare 
informationsflödet från emittenten. Detta kommer att minska möjligheterna att förehavanden 
förblir oupptäckta i en fragmenterad miljö.

Ändringsförslag 280
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) För närvarande är en mängd 
handelsplatser i drift i EU, och av dessa 
handlar vissa med identiska instrument. I 
syfte att hantera potentiella risker för 
investerares intressen är det nödvändigt att 
formalisera och ytterligare harmonisera 
förfarandena avseende konsekvenserna för 
handel på andra handelsplatser om en 
handelsplats beslutar att tillfälligt eller 
definitivt stoppa handeln med ett finansiellt 
instrument. Av rättssäkerhetsskäl och för 
att på ett tillfredsställande sätt hantera 
intressekonflikter i samband med beslut att 
tillfälligt eller definitivt stoppa handel med 
instrument bör det säkerställas att om en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform 
stoppar handeln på grund av bristande 
redovisning av information om en emittent 
eller ett finansiellt instrument, bör de 
övriga följa det beslutet såvida inte fortsatt 
handel kan motiveras på grund av 
exceptionella omständigheter. Dessutom är 
det nödvändigt att formalisera och förbättra 
informationsutbytet och samarbetet mellan 
handelsplatser i fall med exceptionella 
förhållanden avseende ett särskilt 

(50) För närvarande är en mängd 
handelsplatser i drift i EU, och av dessa 
handlar vissa med identiska instrument. I 
syfte att hantera potentiella risker för 
investerares intressen är det nödvändigt att 
formalisera och ytterligare harmonisera 
förfarandena avseende konsekvenserna för 
handel på andra handelsplatser om en 
handelsplats beslutar att tillfälligt eller 
definitivt stoppa handeln med ett finansiellt 
instrument. Av rättssäkerhetsskäl och för 
att på ett tillfredsställande sätt hantera 
intressekonflikter i samband med beslut att 
tillfälligt eller definitivt stoppa handel med 
instrument bör det säkerställas att om en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform 
stoppar handeln på grund av bristande 
redovisning av information om en emittent 
eller ett finansiellt instrument, bör de 
övriga följa det beslutet såvida inte fortsatt 
handel kan motiveras på grund av 
exceptionella omständigheter. Dessutom är 
det nödvändigt att ytterligare formalisera 
och förbättra informationsutbytet och 
samarbetet mellan handelsplatser avseende 
ett särskilt instrument som det sker handel 
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instrument som det sker handel med på 
olika handelsplatser.

med på olika handelsplatser.
Därför bör den behöriga myndigheten för  
primärnoteringens handelsplats utses att 
ha det övergripande ansvaret för 
övervakning i realtid och den primära och 
sekundära handelsplatsen bör åläggas att 
samarbeta.

Or. en

Motivering

Eftersom möjligheterna att missbruka och manipulera marknaderna med användning av 
strategier för att korsa marknader har ökat med fragmenteringen av marknaderna, måste 
övervakningsfunktionerna på dessa marknader samarbeta för att se till att även sådana 
korsstrategier kan upptäckas. Handelsplatsen där värdepappret är primärnoterat har den 
bästa möjligheten att ta det övergripande ansvaret, eftersom det står i närmare kontakt med 
informationsflödet från emittenten. Sekundärmarknaderna måste åläggas att samarbeta.

Ändringsförslag 281
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) För närvarande är en mängd 
handelsplatser i drift i EU, och av dessa 
handlar vissa med identiska instrument. I 
syfte att hantera potentiella risker för 
investerares intressen är det nödvändigt att 
formalisera och ytterligare harmonisera 
förfarandena avseende konsekvenserna för 
handel på andra handelsplatser om en 
handelsplats beslutar att tillfälligt eller 
definitivt stoppa handeln med ett finansiellt 
instrument. Av rättssäkerhetsskäl och för 
att på ett tillfredsställande sätt hantera 
intressekonflikter i samband med beslut att 
tillfälligt eller definitivt stoppa handel med 
instrument bör det säkerställas att om en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform 
stoppar handeln på grund av bristande 
redovisning av information om en emittent 

(50) För närvarande är en mängd 
handelsplatser i drift i EU, och av dessa 
handlar vissa med identiska instrument. I 
syfte att hantera potentiella risker för 
investerares intressen är det nödvändigt att 
formalisera och ytterligare harmonisera 
förfarandena avseende konsekvenserna för 
handel på andra handelsplatser om en 
handelsplats beslutar att tillfälligt eller 
definitivt stoppa handeln med ett finansiellt 
instrument. Av rättssäkerhetsskäl och för 
att på ett tillfredsställande sätt hantera 
intressekonflikter i samband med beslut att 
tillfälligt eller definitivt stoppa handel med 
instrument bör det säkerställas att om en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform 
stoppar handeln på grund av bristande 
redovisning av information om en emittent 
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eller ett finansiellt instrument, bör de 
övriga följa det beslutet såvida inte fortsatt 
handel kan motiveras på grund av 
exceptionella omständigheter. Dessutom 
är det nödvändigt att formalisera och 
förbättra informationsutbytet och 
samarbetet mellan handelsplatser i fall med 
exceptionella förhållanden avseende ett 
särskilt instrument som det sker handel 
med på olika handelsplatser.

eller ett finansiellt instrument, bör de 
övriga följa det beslutet. Dessutom är det 
nödvändigt att formalisera och förbättra 
informationsutbytet och samarbetet mellan 
handelsplatser i fall med exceptionella 
förhållanden avseende ett särskilt 
instrument som det sker handel med på 
olika handelsplatser.

Or. en

Motivering

Alla marknader ska stoppa handeln vid samma tidpunkt så att marknadsintegriteten och lika 
konkurrensvillkor mellan handelsplatser kan upprätthållas.

Ändringsförslag 282
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) För närvarande är en mängd 
handelsplatser i drift i EU, och av dessa 
handlar vissa med identiska instrument. I 
syfte att hantera potentiella risker för 
investerares intressen är det nödvändigt att 
formalisera och ytterligare harmonisera 
förfarandena avseende konsekvenserna för 
handel på andra handelsplatser om en 
handelsplats beslutar att tillfälligt eller 
definitivt stoppa handeln med ett finansiellt 
instrument. Av rättssäkerhetsskäl och för 
att på ett tillfredsställande sätt hantera 
intressekonflikter i samband med beslut att 
tillfälligt eller definitivt stoppa handel med 
instrument bör det säkerställas att om en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform 
stoppar handeln på grund av bristande 
redovisning av information om en emittent 
eller ett finansiellt instrument, bör de 
övriga följa det beslutet såvida inte fortsatt 

(50) För närvarande är en mängd 
handelsplatser i drift i EU, och av dessa 
handlar vissa med identiska instrument. I 
syfte att hantera potentiella risker för 
investerares intressen är det nödvändigt att 
formalisera och ytterligare harmonisera 
förfarandena avseende konsekvenserna för 
handel på andra handelsplatser om en 
handelsplats beslutar att tillfälligt eller 
definitivt stoppa handeln med ett finansiellt 
instrument. Av rättssäkerhetsskäl och för 
att på ett tillfredsställande sätt hantera 
intressekonflikter i samband med beslut att 
tillfälligt eller definitivt stoppa handel med 
instrument bör det säkerställas att om en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform 
stoppar handeln på grund av bristande 
redovisning av information om en emittent 
eller ett finansiellt instrument, bör de 
övriga följa det beslutet såvida inte fortsatt



PE489.463v01-00 60/133 AM\901763SV.doc

SV

handel kan motiveras på grund av 
exceptionella omständigheter. Dessutom är 
det nödvändigt att formalisera och förbättra 
informationsutbytet och samarbetet mellan 
handelsplatser i fall med exceptionella
förhållanden avseende ett särskilt 
instrument som det sker handel med på 
olika handelsplatser.

handel kan motiveras på grund av 
exceptionella omständigheter. Dessutom är 
det nödvändigt att formalisera och förbättra 
informationsutbytet och samarbetet 
avseende ett särskilt instrument som det 
sker handel med på olika handelsplatser.
För att uppnå detta bör den primära 
handelsplatsen ha ansvaret för 
övervakningen i realtid av alla 
orderböcker hos både den primära och 
den sekundära handelsplatsen.

Or. en

Motivering

I och med fragmenteringen av handeln till följd av genomförandet av MiFID har 
möjligheterna att missbruka och manipulera marknaderna med användning av strategier för 
att korsa marknaderna ökat. Det finns ingen funktion för realtidsövervakning som 
kontrollerar den totala handeln med ett värdepapper, varken på handelsplatserna eller från 
de behöriga myndigheterna. Detta kryphål måste täppas till. Övervakningsfunktionen hos 
primärnoteringens handelsplats bör göra detta. Den står i närmast kontakt med 
informationsflödet från emittenten.

Ändringsförslag 283
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) För närvarande är en mängd 
handelsplatser i drift i EU, och av dessa 
handlar vissa med identiska instrument. I 
syfte att hantera potentiella risker för 
investerares intressen är det nödvändigt att 
formalisera och ytterligare harmonisera
förfarandena avseende konsekvenserna för 
handel på andra handelsplatser om en 
handelsplats beslutar att tillfälligt eller 
definitivt stoppa handeln med ett finansiellt 
instrument. Av rättssäkerhetsskäl och för 
att på ett tillfredsställande sätt hantera 
intressekonflikter i samband med beslut att 
tillfälligt eller definitivt stoppa handel med 

(50) För närvarande är en mängd 
handelsplatser i drift i EU, och av dessa 
handlar vissa med identiska instrument. I 
syfte att hantera potentiella risker för 
investerares intressen är det nödvändigt att 
formalisera och ytterligare samordna
förfarandena avseende konsekvenserna för 
handel på andra handelsplatser om en 
handelsplats beslutar att tillfälligt eller 
definitivt stoppa handeln med ett finansiellt 
instrument. Av rättssäkerhetsskäl och för 
att på ett tillfredsställande sätt hantera 
intressekonflikter i samband med beslut att 
tillfälligt eller definitivt stoppa handel med 
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instrument bör det säkerställas att om en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform 
stoppar handeln på grund av bristande 
redovisning av information om en emittent 
eller ett finansiellt instrument, bör de 
övriga följa det beslutet såvida inte fortsatt 
handel kan motiveras på grund av 
exceptionella omständigheter. Dessutom är 
det nödvändigt att formalisera och förbättra 
informationsutbytet och samarbetet mellan 
handelsplatser i fall med exceptionella 
förhållanden avseende ett särskilt 
instrument som det sker handel med på 
olika handelsplatser.

instrument bör det säkerställas att om en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform 
stoppar handeln på grund av bristande 
redovisning av information om en emittent 
eller ett finansiellt instrument, bör de 
övriga informeras om det beslutet och 
följa det, såvida inte fortsatt handel kan 
motiveras på grund av exceptionella 
omständigheter. Dessutom är det 
nödvändigt att formalisera och förbättra 
informationsutbytet och samarbetet mellan 
handelsplatser i fall med exceptionella 
förhållanden avseende ett särskilt 
instrument som det sker handel med på 
olika handelsplatser.

Or. en

Ändringsförslag 284
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 51a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51 a) Avkastningen på investeringar kan 
reduceras av många orsaker, inklusive 
avgifter, kostnader och andra avdrag. 
Dessa kan inbäddas i olika skikt så att de 
inte är direkt synliga, och t.o.m. 
presenteras som investeringar i ett annat 
skikt eller i en annan form vilket gör det 
svårt för investerarna att förstå nivån på 
de kumulativa avdragen. Därför är det 
nödvändigt att alla avdrag räknas ut på 
kumulativ nivå och att investerarna ges 
en bild av de långsiktiga effekterna på 
avkastningen genom en direkt jämförelse 
av investerarens avkastning och de totala 
avdragen. Denna bör lämnas före 
investeringen på grundval av en rimlig 
prognos och åtminstone en gång per år 
för varje faktisk investering. Esma bör 
utfärda riktlinjer för lämpliga format för 
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prognoser och redogörelser.

Or. en

Ändringsförslag 285
Herbert Dorfmann

Förslag till direktiv
Skäl 51a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51 a) Medlemsstaterna bör särskilt 
försäkra sig om att värdepappersföretagen 
ser till att de finansiella instrument som 
distribueras följer samma allmänna linje 
(särskilt när de är specialutformade), med 
vederbörlig hänsyn till deras 
karakteristiska drag jämfört med de 
karakteristiska dragen och behoven hos 
den presumtiva kundgrupp till vilken är 
riktade. Medlemsstaterna bör dessutom 
kräva att värdepappersföretagen vidtar 
rimliga åtgärder för att se till att 
försäljningen och distributionen är 
förenlig med reglerna för bedömning av 
ändamålsenlighet och lämplighet.

Or. de

Ändringsförslag 286
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) För att ge all relevant information till 
investerare är det lämpligt att kräva att 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
investeringsrådgivning klargör grunden för 

(52) För att ge all relevant information till 
investerare är det lämpligt att kräva att 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
investeringsrådgivning klargör grunden för 
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de råd de tillhandahåller, särskilt det 
produkturval de tar i beaktande när de ger 
personliga rekommendationer till kunder, 
huruvida de tillhandahåller 
investeringsrådgivning på självständig 
grund och huruvida de ger kunderna en 
fortlöpande bedömning av lämpligheten 
hos de finansiella instrumenten de 
rekommenderar kunderna. Det är också 
lämpligt att kräva att värdepappersföretag 
ska förklara för sina kunder grunderna för 
de råd de ger till kunderna. För att 
ytterligare precisera regelverket för 
tillhandahållande av 
investeringsrådgivning, samtidigt som man 
överlåter valet åt värdepappersföretag och 
kunder, är det lämpligt att fastställa 
villkoren för tillhandahållandet av denna 
tjänst när företag meddelar kunder att
tjänsten tillhandahålls på självständig 
grund. För att stärka investerarskyddet 
och öka tydligheten för kunder 
beträffande den tjänst de erhåller, är det 
lämpligt att ytterligare inskränka 
företagens möjligheter att acceptera eller 
ta emot incitament från tredje man, och i 
synnerhet från emittenter eller 
produktleverantörer, när de 
tillhandahåller 
investeringsrådgivningstjänster på 
självständig grund eller när de 
tillhandahåller 
portföljförvaltningstjänster. I sådana fall 
bör endast begränsade naturaförmåner 
såsom utbildning om produktegenskaper 
tillåtas under förutsättning att de inte 
negativt påverkar värdepappersföretagens 
förmåga att agera i sina kunders bästa 
intresse, vilket ytterligare klargörs i 
direktiv 2006/73/EG.

de råd de tillhandahåller, särskilt det 
produkturval de tar i beaktande när de ger 
personliga rekommendationer till kunder, 
huruvida de tillhandahåller 
investeringsrådgivning och huruvida 
värdepappersföretagen ger kunderna en 
regelbunden bedömning av lämpligheten 
hos de finansiella instrumenten de 
rekommenderar kunderna. Det är också 
lämpligt att kräva att värdepappersföretag 
ska förklara för sina kunder grunderna för 
de råd de ger till kunderna. För att 
ytterligare precisera regelverket för 
tillhandahållande av 
investeringsrådgivning, samtidigt som man 
överlåter valet åt värdepappersföretag och 
kunder, är det lämpligt att fastställa 
villkoren för tillhandahållandet av denna 
tjänst när företag meddelar kunder att man 
accepterar eller tar emot incitament från 
tredje part. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller portföljförvaltning ska det 
inte acceptera eller ta emot avgifter, 
kommission eller någon som helst 
ersättning i pengar som utbetalas eller 
tillhandahålls av någon tredje part eller 
av en person som agerar för tredje parts 
räkning i fråga om tillhandahållandet av 
tjänsten till kunder, utom då kunderna 
har blivit vederbörligen informerade om 
sådana avgifter, sådan kommission eller 
ersättning i pengar före 
tillhandahållandet av tjänsten i fråga, 
eller om dessa avgifter, denna 
kommission eller ersättning i pengar i 
själva verket är till gagn för kunden. 

Or. en

Motivering

Penningersättningar bör inte förbjudas så länge de inte inkräktar på värdepappersföretagens 
förmåga att agera i enlighet med kundernas bästa intresse, något som klarläggs i artikel 26 i 
direktiv 2006/73/EG. Naturaförmåner ger viktigt stöd för kapitalförvaltare när det gäller att 
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fatta investeringsbeslut och är föremål för nivå 2-krav enligt MiFID om att de ska höja 
kvaliteten på tjänsten. En förutsättning för att använda incitament är att alltid kunden ger sitt 
uttryckliga samtycke. 

Ändringsförslag 287
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) För att ge all relevant information till 
investerare är det lämpligt att kräva att 
värdepappersföretag som tillhandahåller
investeringsrådgivning klargör grunden för 
de råd de tillhandahåller, särskilt det 
produkturval de tar i beaktande när de ger 
personliga rekommendationer till kunder, 
huruvida de tillhandahåller 
investeringsrådgivning på självständig 
grund och huruvida de ger kunderna en 
fortlöpande bedömning av lämpligheten 
hos de finansiella instrumenten de 
rekommenderar kunderna. Det är också 
lämpligt att kräva att värdepappersföretag 
ska förklara för sina kunder grunderna för 
de råd de ger till kunderna. För att 
ytterligare precisera regelverket för 
tillhandahållande av 
investeringsrådgivning, samtidigt som man 
överlåter valet åt värdepappersföretag och 
kunder, är det lämpligt att fastställa 
villkoren för tillhandahållandet av denna 
tjänst när företag meddelar kunder att 
tjänsten tillhandahålls på självständig 
grund. För att stärka investerarskyddet och 
öka tydligheten för kunder beträffande den 
tjänst de erhåller, är det lämpligt att 
ytterligare inskränka företagens
möjligheter att acceptera eller ta emot 
incitament från tredje man, och i synnerhet 
från emittenter eller produktleverantörer, 
när de tillhandahåller
investeringsrådgivningstjänster på 
självständig grund eller när de 

(52) För att ge all relevant information till 
investerare är det lämpligt att kräva att 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
investeringsrådgivning klargör grunden för 
de råd de tillhandahåller, särskilt det 
produkturval de tar i beaktande när de ger 
personliga rekommendationer till kunder, 
huruvida de tillhandahåller 
investeringsrådgivning på självständig 
grund och huruvida 
värdepappersföretagen kommer att ge
kunderna en regelbunden bedömning av 
lämpligheten hos de finansiella 
instrumenten de rekommenderar kunderna. 
Det är också lämpligt att kräva att 
värdepappersföretag ska förklara för sina 
kunder grunderna för de råd de ger till 
kunderna. För att ytterligare precisera 
regelverket för tillhandahållande av 
investeringsrådgivning, samtidigt som man 
överlåter valet åt värdepappersföretag och 
kunder, är det lämpligt att fastställa 
villkoren för tillhandahållandet av denna 
tjänst när företag meddelar kunder att 
tjänsten tillhandahålls på självständig 
grund. För att stärka investerarskyddet och 
öka tydligheten för kunder beträffande den 
tjänst de erhåller, är det lämpligt att 
förbjuda företagen att betala eller ta emot 
incitament från tredje man, och i synnerhet 
från emittenter, företag som genomför 
order för kunders räkning eller 
produktleverantörer, i relation till 
investeringsrådgivningstjänster,
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tillhandahåller portföljförvaltningstjänster. 
I sådana fall bör endast begränsade 
naturaförmåner såsom utbildning om 
produktegenskaper tillåtas under 
förutsättning att de inte negativt påverkar 
värdepappersföretagens förmåga att agera i 
sina kunders bästa intresse, vilket 
ytterligare klargörs i direktiv 2006/73/EG.

portföljförvaltningstjänster eller 
försäljning utan rådgivning till icke-
professionella kunder. I sådana fall bör 
endast begränsade naturaförmåner såsom 
utbildning om produktegenskaper och, för 
företag som tillhandahåller 
portföljförvaltning, tjänster i samband 
med genomförandet av order samt 
analyser, tillåtas under förutsättning att 
dessa tjänster inte eller förmodligen inte 
negativt påverkar värdepappersföretagens 
förmåga att agera i sina kunders bästa 
intresse, vilket ytterligare klargörs i 
direktiv 2006/73/EG.

Or. en

Motivering

Förenade kungariket har infört högre standarder för konsumentskydd i form av ”Retail 
Distribution Review”. I EU:s inre marknads intresse och för att tillhandahålla alla 
konsumenter i EU skydd, liksom lika spelregler för finansrådgivare, finns det anledning att 
tillämpa dessa högre standarder i hela MiFID.

Ändringsförslag 288
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) För att ge all relevant information till 
investerare är det lämpligt att kräva att 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
investeringsrådgivning klargör grunden 
för de råd de tillhandahåller, särskilt det 
produkturval de tar i beaktande när de ger 
personliga rekommendationer till kunder, 
huruvida de tillhandahåller 
investeringsrådgivning på självständig 
grund och huruvida de ger kunderna en 
fortlöpande bedömning av lämpligheten 
hos de finansiella instrumenten de 
rekommenderar kunderna. Det är också 
lämpligt att kräva att värdepappersföretag 

(52) För att ge all relevant information till 
investerare är det lämpligt att kräva att 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
investeringsrådgivning klargör grunden för 
de råd de tillhandahåller, särskilt det 
produkturval de tar i beaktande när de ger 
personliga rekommendationer till kunder, 
huruvida investeringsrådgivningen
tillhandahålls tillsammans med 
accepterande eller mottagande av 
incitament från tredje part och huruvida 
värdepappersföretagen regelbundet ger 
kunderna en bedömning av lämpligheten 
hos de finansiella instrumenten de 
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ska förklara för sina kunder grunderna 
för de råd de ger till kunderna. För att 
ytterligare precisera regelverket för 
tillhandahållande av 
investeringsrådgivning, samtidigt som 
man överlåter valet åt 
värdepappersföretag och kunder, är det 
lämpligt att fastställa villkoren för 
tillhandahållandet av denna tjänst när 
företag meddelar kunder att tjänsten
tillhandahålls på självständig grund. För 
att stärka investerarskyddet och öka 
tydligheten för kunder beträffande den 
tjänst de erhåller, är det lämpligt att 
ytterligare inskränka företagens 
möjligheter att acceptera eller ta emot 
incitament från tredje man, och i 
synnerhet från emittenter eller 
produktleverantörer, när de 
tillhandahåller 
investeringsrådgivningstjänster på 
självständig grund eller när de 
tillhandahåller 
portföljförvaltningstjänster. I sådana fall 
bör endast begränsade naturaförmåner 
såsom utbildning om produktegenskaper 
tillåtas under förutsättning att de inte 
negativt påverkar värdepappersföretagens 
förmåga att agera i sina kunders bästa 
intresse, vilket ytterligare klargörs i 
direktiv 2006/73/EG.

rekommenderar kunderna. Det är också 
lämpligt att kräva att värdepappersföretag 
ska förklara för sina kunder grunderna för 
de råd de ger till kunderna. För att 
ytterligare precisera regelverket för 
tillhandahållande av 
investeringsrådgivning, samtidigt som man 
överlåter valet åt värdepappersföretag och 
kunder, är det lämpligt att fastställa 
villkoren för tillhandahållandet av denna 
tjänst när företag meddelar kunder att 
rådgivningen tillhandahålls tillsammans 
med accepterande eller mottagande av 
incitament från tredje part. När 
värdepappersföretaget tillhandahåller 
professionella och icke-professionella 
kunder portföljförvaltning, i den mening 
som avses i leden 9 och 10 i artikel 4.1, 
bör företaget före avtalet informera 
kunden om hur omfattande incitamenten 
förväntas vara, och i periodiska rapporter 
redovisa alla betalade eller mottagna 
incitament.

Or. en

Motivering

Investment firms providing financial portfolio management services are prohibited from 
accepting any monetary benefits paid by a third party for such services (except when received 
directly from investors). The obligation quoted fails to take into consideration that retail and 
professional clients generally require a higher level of protection compared to eligible 
counterparties. Against this background, the scope of this regulation should be limited to 
situations where financial portfolio management services are rendered to retail and 
professional clients.

Ändringsförslag 289
Catherine Stihler
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Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) För att ge all relevant information till 
investerare är det lämpligt att kräva att 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
investeringsrådgivning klargör grunden för 
de råd de tillhandahåller, särskilt det 
produkturval de tar i beaktande när de ger 
personliga rekommendationer till kunder, 
huruvida de tillhandahåller 
investeringsrådgivning på självständig 
grund och huruvida de ger kunderna en 
fortlöpande bedömning av lämpligheten 
hos de finansiella instrumenten de 
rekommenderar kunderna. Det är också 
lämpligt att kräva att värdepappersföretag 
ska förklara för sina kunder grunderna för 
de råd de ger till kunderna. För att 
ytterligare precisera regelverket för 
tillhandahållande av 
investeringsrådgivning, samtidigt som man 
överlåter valet åt värdepappersföretag och 
kunder, är det lämpligt att fastställa 
villkoren för tillhandahållandet av denna 
tjänst när företag meddelar kunder att 
tjänsten tillhandahålls på självständig 
grund. För att stärka investerarskyddet och 
öka tydligheten för kunder beträffande den 
tjänst de erhåller, är det lämpligt att 
ytterligare inskränka företagens 
möjligheter att acceptera eller ta emot 
incitament från tredje man, och i synnerhet 
från emittenter eller produktleverantörer, 
när de tillhandahåller 
investeringsrådgivningstjänster på 
självständig grund eller när de 
tillhandahåller portföljförvaltningstjänster. 
I sådana fall bör endast begränsade 
naturaförmåner såsom utbildning om 
produktegenskaper tillåtas under 
förutsättning att de inte negativt påverkar 
värdepappersföretagens förmåga att agera i 
sina kunders bästa intresse, vilket 
ytterligare klargörs i direktiv 2006/73/EG.

(52) För att ge all relevant information till 
investerare är det lämpligt att kräva att 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
investeringsrådgivning klargör grunden för 
de råd de tillhandahåller, särskilt det 
produkturval de tar i beaktande när de ger 
personliga rekommendationer till kunder, 
huruvida de tillhandahåller 
investeringsrådgivning på självständig 
grund och huruvida de ger kunderna en 
fortlöpande bedömning av lämpligheten 
hos de finansiella instrumenten de 
rekommenderar kunderna. Det är också 
lämpligt att kräva att värdepappersföretag 
ska förklara för sina kunder grunderna för 
de råd de ger till kunderna. För att 
ytterligare precisera regelverket för 
tillhandahållande av 
investeringsrådgivning, samtidigt som man 
överlåter valet åt värdepappersföretag och 
kunder, är det lämpligt att fastställa 
villkoren för tillhandahållandet av denna 
tjänst när företag meddelar kunder att 
tjänsten tillhandahålls på självständig 
grund. För att stärka investerarskyddet och 
öka tydligheten för kunder beträffande den 
tjänst de erhåller, är det lämpligt att 
ytterligare inskränka företagens 
möjligheter att acceptera eller ta emot 
incitament från tredje man, och i synnerhet 
från emittenter eller produktleverantörer, 
när de tillhandahåller 
investeringsrådgivningstjänster på 
självständig grund eller när de 
tillhandahåller portföljförvaltningstjänster. 
I sådana fall bör endast begränsade 
naturaförmåner såsom utbildning om 
produktegenskaper tillåtas under 
förutsättning att dessa tjänster inte negativt 
påverkar värdepappersföretagens förmåga 
att agera i sina kunders bästa intresse, 
vilket ytterligare klargörs i direktiv 
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2006/73/EG. För att ytterligare skydda 
kunderna är det lämpligt att se till att 
värdepappersföretagen inte belönar sina 
anställda eller utvärderar deras 
prestationer på ett sätt som strider mot 
företagets plikt att agera i sina kunders 
intresse.

Or. en

Ändringsförslag 290
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) För att ge all relevant information till 
investerare är det lämpligt att kräva att 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
investeringsrådgivning klargör grunden för 
de råd de tillhandahåller, särskilt det 
produkturval de tar i beaktande när de ger 
personliga rekommendationer till kunder, 
huruvida de tillhandahåller 
investeringsrådgivning på självständig 
grund och huruvida de ger kunderna en 
fortlöpande bedömning av lämpligheten 
hos de finansiella instrumenten de 
rekommenderar kunderna. Det är också 
lämpligt att kräva att värdepappersföretag 
ska förklara för sina kunder grunderna för 
de råd de ger till kunderna. För att 
ytterligare precisera regelverket för 
tillhandahållande av 
investeringsrådgivning, samtidigt som man 
överlåter valet åt värdepappersföretag och 
kunder, är det lämpligt att fastställa 
villkoren för tillhandahållandet av denna 
tjänst när företag meddelar kunder att 
tjänsten tillhandahålls på självständig 
grund. För att stärka investerarskyddet och 
öka tydligheten för kunder beträffande den 
tjänst de erhåller, är det lämpligt att 
ytterligare inskränka företagens 

(52) För att ge all relevant information till 
investerare är det lämpligt att kräva att 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
investeringsrådgivning klargör grunden för 
de råd de tillhandahåller, särskilt det 
produkturval de tar i beaktande när de ger 
personliga rekommendationer till kunder, 
huruvida de tillhandahåller 
investeringsrådgivning på självständig 
grund och huruvida de ger kunderna en 
fortlöpande bedömning av lämpligheten 
hos de finansiella instrumenten de 
rekommenderar kunderna. Det är också 
lämpligt att kräva att värdepappersföretag 
ska förklara för sina kunder grunderna för 
de råd de ger till kunderna. För att 
ytterligare precisera regelverket för 
tillhandahållande av 
investeringsrådgivning, samtidigt som man 
överlåter valet åt värdepappersföretag och 
kunder, är det lämpligt att fastställa 
villkoren för tillhandahållandet av denna 
tjänst när företag meddelar kunder att 
tjänsten tillhandahålls på självständig
grund. För att stärka investerarskyddet och 
öka tydligheten för kunder beträffande den 
tjänst de erhåller, är det lämpligt att 
ytterligare inskränka företagens 
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möjligheter att acceptera eller ta emot 
incitament från tredje man, och i synnerhet 
från emittenter eller produktleverantörer, 
när de tillhandahåller 
investeringsrådgivningstjänster på 
självständig grund eller när de 
tillhandahåller portföljförvaltningstjänster. 
I sådana fall bör endast begränsade 
naturaförmåner såsom utbildning om 
produktegenskaper tillåtas under 
förutsättning att de inte negativt påverkar 
värdepappersföretagens förmåga att agera 
i sina kunders bästa intresse, vilket 
ytterligare klargörs i direktiv 2006/73/EG.

möjligheter att acceptera eller ta emot 
incitament från tredje man, och i synnerhet 
från emittenter eller produktleverantörer, 
när de tillhandahåller 
investeringsrådgivningstjänster på 
självständig grund eller när de 
tillhandahåller portföljförvaltningstjänster. 
I sådana fall bör endast begränsade 
naturaförmåner såsom utbildning om 
produktegenskaper tillåtas. När incitament 
inte uttryckligen förbjuds i enlighet med 
detta direktiv bör incitament bedömas 
enligt de villkor som för närvarande 
fastslås i artikel 26 i direktiv 2006/73/EG.

Or. en

Ändringsförslag 291
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) För att ge all relevant information till 
investerare är det lämpligt att kräva att 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
investeringsrådgivning klargör grunden för 
de råd de tillhandahåller, särskilt det 
produkturval de tar i beaktande när de ger 
personliga rekommendationer till kunder, 
huruvida de tillhandahåller 
investeringsrådgivning på självständig 
grund och huruvida de ger kunderna en 
fortlöpande bedömning av lämpligheten 
hos de finansiella instrumenten de 
rekommenderar kunderna. Det är också 
lämpligt att kräva att värdepappersföretag 
ska förklara för sina kunder grunderna för 
de råd de ger till kunderna. För att 
ytterligare precisera regelverket för 
tillhandahållande av 
investeringsrådgivning, samtidigt som man 
överlåter valet åt värdepappersföretag och 
kunder, är det lämpligt att fastställa 

(52) För att ge all relevant information till 
investerare är det lämpligt att kräva att 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
investeringsrådgivning klargör grunden för 
de råd de tillhandahåller, särskilt det 
produkturval de tar i beaktande när de ger 
personliga rekommendationer till kunder, 
huruvida de tillhandahåller 
investeringsrådgivning på självständig 
grund och huruvida 
värdepappersföretagen kommer att ge
kunderna en regelbunden bedömning av 
lämpligheten hos de finansiella 
instrumenten de rekommenderar kunderna. 
Det är också lämpligt att kräva att 
värdepappersföretag ska förklara för sina 
kunder grunderna för de råd de ger till 
kunderna. För att ytterligare precisera 
regelverket för tillhandahållande av 
investeringsrådgivning, samtidigt som man 
överlåter valet åt värdepappersföretag och 
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villkoren för tillhandahållandet av denna 
tjänst när företag meddelar kunder att 
tjänsten tillhandahålls på självständig 
grund. För att stärka investerarskyddet och 
öka tydligheten för kunder beträffande den 
tjänst de erhåller, är det lämpligt att 
ytterligare inskränka företagens 
möjligheter att acceptera eller ta emot 
incitament från tredje man, och i synnerhet 
från emittenter eller produktleverantörer, 
när de tillhandahåller 
investeringsrådgivningstjänster på 
självständig grund eller när de 
tillhandahåller portföljförvaltningstjänster. 
I sådana fall bör endast begränsade 
naturaförmåner såsom utbildning om 
produktegenskaper tillåtas under 
förutsättning att de inte negativt påverkar 
värdepappersföretagens förmåga att agera i 
sina kunders bästa intresse, vilket 
ytterligare klargörs i direktiv 2006/73/EG.

kunder, är det lämpligt att fastställa 
villkoren för tillhandahållandet av denna 
tjänst när företag meddelar kunder att 
tjänsten tillhandahålls på självständig 
grund. För att stärka investerarskyddet och 
öka tydligheten för kunder beträffande den 
tjänst de erhåller, är det lämpligt att 
ytterligare inskränka företagens 
möjligheter att acceptera eller ta emot 
incitament från tredje man, och i synnerhet 
från emittenter, företag som genomför 
order för kunders räkning eller 
produktleverantörer, när de tillhandahåller 
investeringsrådgivningstjänster på 
självständig grund eller när de 
tillhandahåller portföljförvaltningstjänster. 
I sådana fall bör endast begränsade 
naturaförmåner såsom utbildning om 
produktegenskaper och, för företag som 
tillhandahåller portföljförvaltning, 
tjänster i samband med genomförandet av 
order samt forskning, tillåtas under 
förutsättning att dessa tjänster inte negativt 
påverkar värdepappersföretagens förmåga 
att agera i sina kunders bästa intresse, 
vilket ytterligare klargörs i direktiv 
2006/73/EG. För att ytterligare skydda 
kunderna är det också lämpligt att se till 
att värdepappersföretagen inte belönar 
sina anställda eller utvärderar deras 
prestationer på ett sätt som strider mot 
företagets plikt att agera i sina kunders 
intresse, inklusive belöning av personalen 
vid prioritering av ett visst finansiellt 
instrument, när ett annat instrument 
bättre skulle tjäna kundens intressen.

Or. en

Ändringsförslag 292
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Skäl 52
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) För att ge all relevant information till 
investerare är det lämpligt att kräva att 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
investeringsrådgivning klargör grunden för 
de råd de tillhandahåller, särskilt det 
produkturval de tar i beaktande när de ger 
personliga rekommendationer till kunder, 
huruvida de tillhandahåller
investeringsrådgivning på självständig 
grund och huruvida de ger kunderna en 
fortlöpande bedömning av lämpligheten 
hos de finansiella instrumenten de 
rekommenderar kunderna. Det är också 
lämpligt att kräva att värdepappersföretag 
ska förklara för sina kunder grunderna för 
de råd de ger till kunderna. För att 
ytterligare precisera regelverket för 
tillhandahållande av 
investeringsrådgivning, samtidigt som man 
överlåter valet åt värdepappersföretag och 
kunder, är det lämpligt att fastställa 
villkoren för tillhandahållandet av denna 
tjänst när företag meddelar kunder att 
tjänsten tillhandahålls på självständig 
grund. För att stärka investerarskyddet och 
öka tydligheten för kunder beträffande den 
tjänst de erhåller, är det lämpligt att 
ytterligare inskränka företagens 
möjligheter att acceptera eller ta emot 
incitament från tredje man, och i synnerhet 
från emittenter eller produktleverantörer, 
när de tillhandahåller 
investeringsrådgivningstjänster på 
självständig grund eller när de 
tillhandahåller portföljförvaltningstjänster. 
I sådana fall bör endast begränsade 
naturaförmåner såsom utbildning om 
produktegenskaper tillåtas under 
förutsättning att de inte negativt påverkar 
värdepappersföretagens förmåga att agera i 
sina kunders bästa intresse, vilket 
ytterligare klargörs i direktiv 2006/73/EG.

(52) För att ge all relevant information till 
investerare är det lämpligt att kräva att 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
investeringsrådgivning klargör grunden för 
de råd de tillhandahåller, särskilt det 
produkturval de tar i beaktande när de ger 
personliga rekommendationer till kunder, 
huruvida investeringsrådgivning
tillhandahålls på självständig grund och 
huruvida värdepappersföretagen ger 
kunderna en regelbunden bedömning av 
lämpligheten hos de finansiella 
instrumenten de rekommenderar kunderna. 
Det är också lämpligt att kräva att 
värdepappersföretag ska förklara för sina 
kunder grunderna för de råd de ger till 
kunderna. För att ytterligare precisera 
regelverket för tillhandahållande av 
investeringsrådgivning, samtidigt som man 
överlåter valet åt värdepappersföretag och 
kunder, är det lämpligt att fastställa 
villkoren för tillhandahållandet av denna 
tjänst när företag meddelar kunder att 
rådgivningen tillhandahålls på självständig 
grund. För att stärka investerarskyddet och 
öka tydligheten för kunder beträffande den 
tjänst de erhåller, är det lämpligt att 
ytterligare inskränka företagens 
möjligheter att acceptera eller ta emot 
incitament från tredje man, och i synnerhet 
från emittenter eller produktleverantörer, 
när de tillhandahåller 
investeringsrådgivningstjänster,
portföljförvaltningstjänster eller andra 
investeringstjänster där kunden förlitar 
sig på värdepappersföretagets bedömning. 
I sådana fall bör endast begränsade 
naturaförmåner såsom utbildning om 
produktegenskaper eller tillhandahållna 
investeringsanalyser tillåtas under 
förutsättning att de inte negativt påverkar 
värdepappersföretagens förmåga att agera i 
sina kunders bästa intresse, vilket 
ytterligare klargörs i direktiv 2006/73/EG.
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Or. en

Ändringsförslag 293
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) För att ge all relevant information till 
investerare är det lämpligt att kräva att 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
investeringsrådgivning klargör grunden för 
de råd de tillhandahåller, särskilt det 
produkturval de tar i beaktande när de ger 
personliga rekommendationer till kunder, 
huruvida de tillhandahåller 
investeringsrådgivning på självständig 
grund och huruvida de ger kunderna en 
fortlöpande bedömning av lämpligheten 
hos de finansiella instrumenten de 
rekommenderar kunderna. Det är också 
lämpligt att kräva att värdepappersföretag 
ska förklara för sina kunder grunderna för 
de råd de ger till kunderna. För att 
ytterligare precisera regelverket för 
tillhandahållande av 
investeringsrådgivning, samtidigt som man 
överlåter valet åt värdepappersföretag och 
kunder, är det lämpligt att fastställa 
villkoren för tillhandahållandet av denna 
tjänst när företag meddelar kunder att 
tjänsten tillhandahålls på självständig 
grund. För att stärka investerarskyddet och 
öka tydligheten för kunder beträffande den 
tjänst de erhåller, är det lämpligt att 
ytterligare inskränka företagens 
möjligheter att acceptera eller ta emot 
incitament från tredje man, och i synnerhet 
från emittenter eller produktleverantörer, 
när de tillhandahåller 
investeringsrådgivningstjänster på 
självständig grund eller när de 
tillhandahåller portföljförvaltningstjänster. 
I sådana fall bör endast begränsade 

(52) För att ge all relevant information till 
investerare är det lämpligt att kräva att 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
investeringsrådgivning klargör grunden för 
de råd de tillhandahåller, särskilt det 
produkturval de tar i beaktande när de ger 
personliga rekommendationer till kunder, 
huruvida de tillhandahåller 
investeringsrådgivning på självständig
grund och huruvida de ger kunderna en 
regelbunden bedömning av lämpligheten 
hos de finansiella instrumenten de 
rekommenderar kunderna. Det är också 
lämpligt att kräva att värdepappersföretag 
ska förklara för sina kunder grunderna för 
de råd de ger till kunderna. För att 
ytterligare precisera regelverket för 
tillhandahållande av 
investeringsrådgivning, samtidigt som man 
överlåter valet åt värdepappersföretag och 
kunder, är det lämpligt att fastställa 
villkoren för tillhandahållandet av denna 
tjänst när företag meddelar kunder att 
tjänsten tillhandahålls på självständig 
grund. För att stärka investerarskyddet och 
öka tydligheten för kunder beträffande den 
tjänst de erhåller, är det lämpligt att 
ytterligare förtydliga företagens 
möjligheter att acceptera eller ta emot 
incitament från tredje man, och i synnerhet 
från emittenter eller produktleverantörer, 
när de tillhandahåller 
investeringsrådgivningstjänster på 
självständig grund eller när de 
tillhandahåller portföljförvaltningstjänster. 
I sådana fall bör endast begränsade 
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naturaförmåner såsom utbildning om 
produktegenskaper tillåtas under 
förutsättning att de inte negativt påverkar 
värdepappersföretagens förmåga att agera i 
sina kunders bästa intresse, vilket 
ytterligare klargörs i direktiv 2006/73/EG.

naturaförmåner såsom utbildning om 
produktegenskaper tillåtas under 
förutsättning att de inte negativt påverkar 
värdepappersföretagens förmåga att agera i 
sina kunders bästa intresse, vilket 
ytterligare klargörs i direktiv 2006/73/EG.

Or. en

Ändringsförslag 294
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 52a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52 a) När värdepappersföretaget 
tillhandahåller kunderna 
investeringsrådgivning bör information 
om tjänster och kostnader ges i ett 
dokument om nyckeltjänsterna på högst 
[två sidor] med de viktigaste tjänsterna 
som erbjuds kunden och med uppgifter 
om rådgivarens kvalifikationer enligt 
[artikel 24.9] och den sammanlagda 
kostnaden för den rådgivning som 
tillhandahålls kunden. Esma bör utarbeta 
bindande tekniska standarder där det 
obligatoriska innehållet i dokumentet om 
nyckeltjänsterna fastställs. När kostnaden 
för avgifter och incitament inte kan 
fastställas innan rådgivningen inleds, bör 
uträkningssättet presenteras på ett 
fullständigt, korrekt och begripligt sätt i 
dokumentet om nyckeltjänster, och den 
sammanlagda totalkostnadens effekter för 
avkastningen till följd av rådgivningen 
ska meddelas kunden vid ett senare 
tillfälle så snart det är praktiskt möjligt. 
Då investeringsrådgivningen 
tillhandahålls kontinuerligt bör 
information om kostnaden för 
investeringsrådgivningen, inbegripet 
incitament, tillhandahållas regelbundet 
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och åtminstone en gång per år. Den 
periodiskt återkommande rapporten bör 
innehålla information om alla incitament 
som har betalats eller tagits emot under 
föregående period.

Or. en

Motivering

Kunderna måste informeras om den totala kostnaden för investeringsrådgivning, inbegripet 
såväl avgifter som betalas direkt av kunden till investeringsrådgivaren som andra avgifter, 
kommission och ersättningar i pengar som en tredje part betalar (incitament).  Denna 
information måste lämnas till kunden innan denne får investeringsrådgivning. Detta 
informationskrav bör gälla oavsett om rådgivningen sker på oberoende basis eller inte.

Ändringsförslag 295
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 52a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52 a) För att garantera ett adekvat 
investerarskydd bör 
värdepappersföretagen åläggas att 
upprätthålla en lämplig 
rekryteringspolitik och korrekta 
arbetsvillkor för de anställda som ger råd, 
tillhandahåller tjänster och säljer 
finansiella produkter till kunder. 
Företagen bör garantera att dessa 
anställda är välkvalificerade, regelbundet 
får adekvat fortbildning och får den tid 
som krävs för att kunna ge balanserade 
och heltäckande råd. Företagen bör inte 
kräva att de anställda följer ensidiga 
försäljningsstrategier, som till exempel är 
baserade på orimliga försäljningsmål 
eller försäljningsinstruktioner som pekar 
ut en specifik tjänst eller produkt, vilket 
skapar incitament för att inte ge rättvisa 
och ärliga rekommendationer i kundens 
intresse.
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Or. en

Ändringsförslag 296
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Skäl 52a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52 a) Medlemsstaterna bör se till att den 
ekonomiska ersättningen från företaget 
till de anställda som ger råd om eller 
säljer finansiella instrument till icke-
professionella kunder inte påverkar de 
anställdas objektivitet när det gäller att ge 
ändamålsenliga rekommendationer eller 
genomföra en korrekt försäljning eller 
presentera information på ett sätt som är 
rättvist, tydligt och inte vilseledande. Den 
ekonomiska ersättningen i sådana 
situationer bör inte bara vara beroende av 
försäljningsmål eller vinster för företaget 
från ett visst finansiellt instrument. 
Ersättning som baseras på försäljning 
eller andra mål kan bli föremål för 
återkrav p.g.a. vilseledande försäljning.

Or. en

Motivering

Försäljningsmål och andra incitament kan främja vilseledande försäljning.  I analogi med 
bonusar bör det övervägas huruvida innehållande eller återkravsklausuler kan vara en 
lämplig lösning om incitamenten är stora.

Ändringsförslag 297
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 52b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52 b) Medlemsstaterna bör se till att den 
ekonomiska ersättningen från företaget 
till de anställda som ger råd om eller 
säljer finansiella instrument till icke-
professionella kunder inte påverkar de 
anställdas objektivitet när det gäller att ge 
ändamålsenliga rekommendationer eller 
genomföra en korrekt försäljning eller 
presentera information på ett sätt som är 
rättvist, tydligt och inte vilseledande. Den 
ekonomiska ersättningen i sådana 
situationer bör inte bara vara beroende av 
försäljningsmål eller vinster för företaget 
från ett visst finansiellt instrument.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna vidta åtgärder när det gäller ersättningspraxis inom företag för 
att förhindra risker för opartiskhet i rådgivning och försäljning av finansiella instrument till 
kunder. Ersättningssystem, såsom betydande försäljningsbonusar i samband med ett visst 
finansiellt instrument, bör inte tillåtas om de riskerar att värdepappersföretag på ett 
olämpligt sätt rekommenderar eller säljer produkter eller tjänster till kunder.

Ändringsförslag 298
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Skäl 52c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52 c) Medlemsstaterna bör se till att de 
anställda som ger råd om eller säljer 
finansiella instrument till icke-
professionella kunder har en tillräcklig 
kunskaps- och kompetensnivå i relation 
till de erbjudna produkterna. Detta är 
särskilt viktigt med tanke på den allt 
större komplexiteten och de fortlöpande 
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innovationerna när det gäller 
utformningen av investeringsprodukter. 
Att köpa en investeringsprodukt är 
förknippat med risk, och investerare 
måste kunna förlita sig på informationen 
och kvaliteten i de bedömningar som 
tillhandahålls. Dessutom är det 
nödvändigt att de anställda får den tid och 
de resurser som krävs för att de ska 
kunna ge kunderna all relevant 
information om de produkter/instrument 
som de tillhandahåller.

Or. en

Motivering

Anställda i värdepappersföretag måste ha lämplig kunskaps- och kompetensnivå när det 
gäller de produkter som erbjuds.

Ändringsförslag 299
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Värdepappersföretag får tillhandahålla 
investeringstjänster som enbart består av 
utförande och/eller mottagande och 
vidarebefordran av kundorder, utan att 
behöva inhämta information om kundens 
kunskaper och erfarenhet i syfte att 
bedöma om tjänsten eller instrumentet är 
passande för kunden. Eftersom dessa 
tjänster innebär en relevant minskning av 
kundskyddet bör villkoren för 
tillhandahållandet av tjänsterna förbättras. I 
synnerhet är det lämpligt att utesluta 
möjligheten att tillhandahålla dessa tjänster 
i anslutning till den sidotjänst som består i 
att bevilja krediter eller lån till investerare 
för att de ska kunna genomföra en 
transaktion i vilken värdepappersföretaget 
deltar, eftersom detta ökar komplexiteten i 

(53) Värdepappersföretag får tillhandahålla 
investeringstjänster som enbart består av 
utförande och/eller mottagande och 
vidarebefordran av kundorder, utan att 
behöva inhämta information om kundens 
kunskaper och erfarenhet i syfte att 
bedöma om tjänsten eller instrumentet är 
passande för kunden. Eftersom dessa 
tjänster innebär en relevant minskning av 
kundskyddet bör villkoren för 
tillhandahållandet av tjänsterna förbättras. I 
synnerhet är det lämpligt att utesluta 
möjligheten att tillhandahålla dessa tjänster 
i anslutning till den sidotjänst som består i 
att bevilja krediter eller lån till investerare 
för att de ska kunna genomföra en 
transaktion i vilken värdepappersföretaget 
deltar, eftersom detta ökar komplexiteten i 



PE489.463v01-00 78/133 AM\901763SV.doc

SV

transaktionen och gör det svårare att 
förstå den därmed förbundna risken. Det 
är också lämpligt att bättre definiera 
kriterierna för urvalet av de finansiella 
instrument som dessa tjänster bör avse för 
att utesluta de finansiella instrument, 
inklusive kollektiva investeringar i 
överlåtbara värdepapper (forndföretag), 
som omfattar derivat eller innehåller en 
struktur som gör det svårt för kunden att 
förstå den därmed förbundna risken.

transaktionen.

Or. en

Motivering

Instrument som är noterade och handlas på reglerade marknader är redan föremål för EU-
lagstiftning avseende offentliggörande av nyckelinformation eller är föremål för 
bestämmelser om riskhantering. Av denna anledning bör dessa produkter vara tillgängliga 
för investerare.

Ändringsförslag 300
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Värdepappersföretag får tillhandahålla 
investeringstjänster som enbart består av 
utförande och/eller mottagande och 
vidarebefordran av kundorder, utan att 
behöva inhämta information om kundens 
kunskaper och erfarenhet i syfte att 
bedöma om tjänsten eller instrumentet är 
passande för kunden. Eftersom dessa 
tjänster innebär en relevant minskning av 
kundskyddet bör villkoren för 
tillhandahållandet av tjänsterna 
förbättras. I synnerhet är det lämpligt att 
utesluta möjligheten att tillhandahålla 
dessa tjänster i anslutning till den sidotjänst 
som består i att bevilja krediter eller lån till 
investerare för att de ska kunna genomföra 
en transaktion i vilken 

(53) Värdepappersföretag får tillhandahålla 
investeringstjänster som enbart består av 
utförande och/eller mottagande och 
vidarebefordran av kundorder, utan att 
behöva inhämta information om kundens 
kunskaper och erfarenhet i syfte att 
bedöma om tjänsten eller instrumentet är 
passande för kunden. I synnerhet är det 
lämpligt att utesluta möjligheten att 
tillhandahålla dessa tjänster i anslutning till 
den sidotjänst som består i att bevilja 
krediter eller lån till investerare för att de 
ska kunna genomföra en transaktion i 
vilken värdepappersföretaget deltar. Det är 
också lämpligt att mer uppmärksamhet 
ägnas transparensen i stället för 
strukturen hos de finansiella instrument, 
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värdepappersföretaget deltar, eftersom 
detta ökar komplexiteten i transaktionen 
och gör det svårare att förstå den därmed 
förbundna risken. Det är också lämpligt 
att bättre definiera kriterierna för urvalet 
av de finansiella instrument som dessa 
tjänster bör avse för att utesluta de 
finansiella instrument, inklusive 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (forndföretag), som omfattar 
derivat eller innehåller en struktur som gör 
det svårt för kunden att förstå den därmed 
förbundna risken.

t.ex. kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag/UCITS-fond), 
som omfattar derivat eller innehåller en 
struktur, givet att strukturen och 
komplexitetsgraden inte nödvändigtvis är 
avgörande för huruvida en finansiell 
produkt är riskfylld. Om så krävs bör 
risken att en produkt inte kan förstås av 
en kund bli föremål för en framtida 
översyn, baserad på en konsekvensanalys 
genom vilken reglerad 
produktinformation till investerare, t.ex. 
”basfakta för investerare” i samband med 
UCITS-fonder, bör ges möjlighet att 
bevisa sitt värde.

Or. en

Ändringsförslag 301
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Värdepappersföretag får tillhandahålla 
investeringstjänster som enbart består av 
utförande och/eller mottagande och 
vidarebefordran av kundorder, utan att 
behöva inhämta information om kundens 
kunskaper och erfarenhet i syfte att 
bedöma om tjänsten eller instrumentet är 
passande för kunden. Eftersom dessa 
tjänster innebär en relevant minskning av 
kundskyddet bör villkoren för 
tillhandahållandet av tjänsterna förbättras. I 
synnerhet är det lämpligt att utesluta 
möjligheten att tillhandahålla dessa tjänster 
i anslutning till den sidotjänst som består i 
att bevilja krediter eller lån till investerare 
för att de ska kunna genomföra en 
transaktion i vilken värdepappersföretaget 
deltar, eftersom detta ökar komplexiteten i 
transaktionen och gör det svårare att förstå 
den därmed förbundna risken. Det är också 

(53) Värdepappersföretag får tillhandahålla 
investeringstjänster som enbart består av 
utförande och/eller mottagande och 
vidarebefordran av kundorder, utan att 
behöva inhämta information om kundens 
kunskaper och erfarenhet i syfte att 
bedöma om tjänsten eller instrumentet är 
passande för kunden. Eftersom dessa 
tjänster innebär en relevant minskning av 
kundskyddet bör villkoren för 
tillhandahållandet av tjänsterna förbättras. I 
synnerhet är det lämpligt att utesluta 
möjligheten att tillhandahålla dessa tjänster 
i anslutning till den sidotjänst som består i 
att bevilja krediter eller lån till investerare 
för att de ska kunna genomföra en 
transaktion i vilken värdepappersföretaget 
deltar, eftersom detta ökar komplexiteten i 
transaktionen och gör det svårare att förstå 
den därmed förbundna risken. Det är också 



PE489.463v01-00 80/133 AM\901763SV.doc

SV

lämpligt att bättre definiera kriterierna för 
urvalet av de finansiella instrument som 
dessa tjänster bör avse för att utesluta de 
finansiella instrument, inklusive kollektiva 
investeringar i överlåtbara värdepapper 
(forndföretag), som omfattar derivat eller 
innehåller en struktur som gör det svårt för 
kunden att förstå den därmed förbundna 
risken.

lämpligt att bättre definiera kriterierna för 
urvalet av de finansiella instrument som 
dessa tjänster bör avse för att utesluta de 
finansiella instrument som omfattar derivat 
eller innehåller en struktur som gör det 
svårt för kunden att förstå den därmed 
förbundna risken. När det gäller aktier 
eller enheter i strukturerade företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag) bör samtliga 
anses som okomplicerade, utom de 
strukturerade fondföretag som avses i 
artikel 36.1.2 i kommissionens förordning 
(EU) nr 583/2010 och som inte uppfyller 
kommissionens allmänna kriterier för 
analys av komplexiteten hos varje annat 
finansiellt instrument som inte ingår i 
förteckningen över produkter som 
automatiskt anses vara okomplicerade. 

Or. en

Ändringsförslag 302
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Värdepappersföretag får tillhandahålla 
investeringstjänster som enbart består av 
utförande och/eller mottagande och 
vidarebefordran av kundorder, utan att 
behöva inhämta information om kundens 
kunskaper och erfarenhet i syfte att 
bedöma om tjänsten eller instrumentet är 
passande för kunden. Eftersom dessa 
tjänster innebär en relevant minskning av 
kundskyddet bör villkoren för 
tillhandahållandet av tjänsterna förbättras. I 
synnerhet är det lämpligt att utesluta 
möjligheten att tillhandahålla dessa tjänster 
i anslutning till den sidotjänst som består i 
att bevilja krediter eller lån till investerare 

(53) Värdepappersföretag får tillhandahålla 
investeringstjänster som enbart består av 
utförande och/eller mottagande och 
vidarebefordran av kundorder, utan att 
behöva inhämta information om kundens 
kunskaper och erfarenhet i syfte att 
bedöma om tjänsten eller instrumentet är 
passande för kunden. Eftersom dessa 
tjänster innebär en relevant minskning av 
kundskyddet bör villkoren för 
tillhandahållandet av tjänsterna förbättras. I 
synnerhet är det lämpligt att utesluta 
möjligheten att tillhandahålla dessa tjänster 
i anslutning till den sidotjänst som består i 
att bevilja krediter eller lån till investerare 
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för att de ska kunna genomföra en 
transaktion i vilken värdepappersföretaget 
deltar, eftersom detta ökar komplexiteten i 
transaktionen och gör det svårare att förstå 
den därmed förbundna risken. Det är också 
lämpligt att bättre definiera kriterierna för 
urvalet av de finansiella instrument som 
dessa tjänster bör avse för att utesluta de 
finansiella instrument, inklusive kollektiva 
investeringar i överlåtbara värdepapper 
(forndföretag), som omfattar derivat eller 
innehåller en struktur som gör det svårt för 
kunden att förstå den därmed förbundna 
risken.

för att de ska kunna genomföra en 
transaktion i vilken värdepappersföretaget 
deltar, eftersom detta ökar komplexiteten i 
transaktionen och gör det svårare att förstå 
den därmed förbundna risken. Det är också 
lämpligt att bättre definiera kriterierna för 
urvalet av de finansiella instrument som 
dessa tjänster bör avse för att utesluta de 
finansiella instrument som omfattar derivat 
eller innehåller en struktur som gör det 
svårt för kunden att förstå den därmed 
förbundna risken.

Or. en

Motivering

Det framgångsrika UCITS-varumärket skulle kunna tappa anseende hos tillsynsmyndigheter 
och investerare utanför EU om vissa UCITS-fonder inte längre automatiskt betraktas som 
okomplicerade, eftersom de skulle kunna anses vara olämpliga för icke-professionella 
investerare. Europeiska investerares förtroende för UCITS-fonder skulle också kunna 
påverkas. Komplexitet kan inte likställas med risk. Tvärtom minskar många av UCITS-
fondernas särdrag riskerna för investerare som har stora placeringar i helt vanliga 
finansiella instrument såsom aktier och obligationer.

Ändringsförslag 303
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Förslag till direktiv
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Värdepappersföretag får tillhandahålla 
investeringstjänster som enbart består av 
utförande och/eller mottagande och 
vidarebefordran av kundorder, utan att 
behöva inhämta information om kundens 
kunskaper och erfarenhet i syfte att 
bedöma om tjänsten eller instrumentet är 
passande för kunden. Eftersom dessa 
tjänster innebär en relevant minskning av 
kundskyddet bör villkoren för 
tillhandahållandet av tjänsterna förbättras. I 

(53) Värdepappersföretag får tillhandahålla 
investeringstjänster som enbart består av 
utförande och/eller mottagande och 
vidarebefordran av kundorder, utan att 
behöva inhämta information om kundens 
kunskaper och erfarenhet i syfte att 
bedöma om tjänsten eller instrumentet är 
passande för kunden. Eftersom dessa 
tjänster innebär en relevant minskning av 
kundskyddet bör villkoren för 
tillhandahållandet av tjänsterna förbättras. I 



PE489.463v01-00 82/133 AM\901763SV.doc

SV

synnerhet är det lämpligt att utesluta 
möjligheten att tillhandahålla dessa tjänster 
i anslutning till den sidotjänst som består i 
att bevilja krediter eller lån till investerare 
för att de ska kunna genomföra en 
transaktion i vilken värdepappersföretaget 
deltar, eftersom detta ökar komplexiteten i 
transaktionen och gör det svårare att förstå 
den därmed förbundna risken. Det är också 
lämpligt att bättre definiera kriterierna för 
urvalet av de finansiella instrument som 
dessa tjänster bör avse för att utesluta de 
finansiella instrument, inklusive kollektiva 
investeringar i överlåtbara värdepapper 
(forndföretag), som omfattar derivat eller 
innehåller en struktur som gör det svårt för 
kunden att förstå den därmed förbundna 
risken.

synnerhet är det lämpligt att utesluta 
möjligheten att tillhandahålla dessa tjänster 
i anslutning till den sidotjänst som består i 
att bevilja krediter eller lån till investerare 
för att de ska kunna genomföra en 
transaktion i vilken värdepappersföretaget 
deltar, eftersom detta ökar komplexiteten i 
transaktionen och gör det svårare att förstå 
den därmed förbundna risken. Det är också 
lämpligt att bättre definiera kriterierna för
urvalet av de finansiella instrument som 
dessa tjänster bör avse för att utesluta de 
finansiella instrument som omfattar derivat 
eller innehåller en struktur som gör det 
svårt för kunden att förstå den därmed 
förbundna risken.

Or. en

Motivering

Åtskillnaden mellan komplexa och icke-komplexa UCITS-fonder bör göras i samband med 
den kommande översynen av UCITS-direktivet.

Ändringsförslag 304
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Värdepappersföretag får tillhandahålla 
investeringstjänster som enbart består av 
utförande och/eller mottagande och 
vidarebefordran av kundorder, utan att 
behöva inhämta information om kundens 
kunskaper och erfarenhet i syfte att 
bedöma om tjänsten eller instrumentet är 
passande för kunden. Eftersom dessa 
tjänster innebär en relevant minskning av 
kundskyddet bör villkoren för 
tillhandahållandet av tjänsterna förbättras. I 
synnerhet är det lämpligt att utesluta 

(53) Värdepappersföretag får tillhandahålla 
investeringstjänster som enbart består av 
utförande och/eller mottagande och 
vidarebefordran av kundorder, utan att 
behöva inhämta information om kundens 
kunskaper och erfarenhet i syfte att 
bedöma om tjänsten eller instrumentet är 
passande för kunden. Eftersom dessa 
tjänster innebär en relevant minskning av 
kundskyddet bör villkoren för 
tillhandahållandet av tjänsterna förbättras. I 
synnerhet är det lämpligt att utesluta 
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möjligheten att tillhandahålla dessa tjänster 
i anslutning till den sidotjänst som består i 
att bevilja krediter eller lån till investerare 
för att de ska kunna genomföra en 
transaktion i vilken värdepappersföretaget 
deltar, eftersom detta ökar komplexiteten i 
transaktionen och gör det svårare att förstå 
den därmed förbundna risken. Det är också 
lämpligt att bättre definiera kriterierna för 
urvalet av de finansiella instrument som 
dessa tjänster bör avse för att utesluta de 
finansiella instrument, inklusive kollektiva 
investeringar i överlåtbara värdepapper 
(forndföretag), som omfattar derivat eller 
innehåller en struktur som gör det svårt för 
kunden att förstå den därmed förbundna 
risken.

möjligheten att tillhandahålla dessa tjänster 
i anslutning till den sidotjänst som består i 
att bevilja krediter eller lån till investerare 
för att de ska kunna genomföra en 
transaktion i vilken värdepappersföretaget 
deltar, eftersom detta ökar komplexiteten i 
transaktionen och gör det svårare att förstå 
den därmed förbundna risken. Det är också 
lämpligt att bättre definiera kriterierna för 
urvalet av de finansiella instrument som 
dessa tjänster bör avse för att utesluta de 
finansiella instrument som omfattar derivat 
eller innehåller en struktur som gör det 
svårt för kunden att förstå den därmed 
förbundna risken.

Or. de

Motivering

Fondföretag är per definition okomplicerade finansiella instrument. De uppfyller alla 
relevanta krav i linje med den nuvarande definitionen i artikel 38 i MiFID-
genomförandedirektivet och åtföljs för närvarande av ”basfakta för investerare” för att 
garantera ett bättre investerarskydd.  Varje differentiering mellan fonderna förorsakar 
onödiga administrativa bördor och medför en urvattning av det befintliga UCITS-varumärket 
utan att investerarna är bättre skyddade.

Ändringsförslag 305
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53 a) För att garantera att finansiell 
rådgivning endast tillhandahålls av 
personer med en miniminivå för 
kompetens bör medlemsstaterna införa ett 
kvalifikationssystem för alla som sysslar 
med rådgivning, oberoende av 
distributionskanal. Med tanke på 
skillnaderna mellan medlemsstaterna vad 
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gäller marknaderna för icke-
professionella kunder och 
investerarbehov bör detta fastställas på 
medlemsstatsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 306
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 54a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54 a) När det gäller paketerade 
investeringsprodukter vore det bäst med 
ett horisontellt angreppssätt, så att samma 
bestämmelser gäller för distributörerna 
oavsett vilken typ av produkt det rör sig 
om. Därför bör den allra närmaste 
samordning ske mellan detta direktiv och 
Europaparlamentet och rådets direktiv 
2002/92/EG av den 9 december 2002 om 
försäkringsförmedling.

Or. en

Ändringsförslag 307
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) Det är nödvändigt att införa ett 
effektivt krav på ”bästa möjliga utförande” 
(”best execution”) som innebär att 
värdepappersföretagen är skyldiga att 
utföra kundorder på de villkor som är mest 
förmånliga för kunden. Denna skyldighet 
bör gälla för företag som har avtalsmässiga 
skyldigheter gentemot kunden eller 

(58) Det är nödvändigt att införa ett 
effektivt krav på ”bästa möjliga utförande” 
(”best execution”) som innebär att 
värdepappersföretagen är skyldiga att 
utföra kundorder på de villkor som är mest 
förmånliga för kunden. Denna skyldighet 
bör gälla för företag som har avtalsmässiga 
skyldigheter gentemot kunden eller 
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skyldigheter som ombud. skyldigheter som ombud men bör också 
omfatta godtagbara motparter när dessa 
handlar på uppdrag av en kund som 
också omfattas av kravet på ”bästa 
möjliga utförande”.

Or. en

Ändringsförslag 308
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 58a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58 a) För att skapa en bredare bas av 
aktieägare i hela EU bör ramen för bästa 
utförande av order förbättras för icke-
professionella kunder, så att de kan få 
tillträde till den stora mängden 
handelsplatser som nu finns i hela EU. 
Förbättringar i tekniken för övervakning 
av ”bästa utförande” bör övervägas vid 
tillämpningen av ramen för bästa 
utförande av order.

Or. en

Motivering

Det har skett betydande tekniska framsteg sedan MiFID infördes när det gäller bästa möjliga 
utförande, och dessa fördelar bör också kunna åtnjutas av icke-professionella investerare.

Ändringsförslag 309
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Information som värdepappersföretag 
tillhandahåller kunder avseende sina 

(60) Information som värdepappersföretag 
tillhandahåller kunder avseende sina 
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riktlinjer för utförande av order är ofta 
generisk och standardiserad och gör det 
inte möjligt för kunderna att förstå hur en 
order kommer att utföras och att 
kontrollera att företagen fullgör sina 
skyldigheter att utföra order på de villkor 
som är mest förmånliga för sina kunder. 
För att förbättra investerarskyddet är det 
lämpligt att precisera principerna avseende 
den information som värdepappersföretag 
ger till sina kunder om riktlinjerna för 
utförande av order och att kräva att 
företagen årligen ska offentliggöra, för 
varje klass av finansiella instrument, de 
fem främsta handelsplatserna där de har 
utfört kundorder under det föregående året.

riktlinjer för utförande av order är ofta 
generisk och standardiserad och gör det 
inte möjligt för kunderna att förstå hur en 
order kommer att utföras och att 
kontrollera att företagen fullgör sina 
skyldigheter att utföra order på de villkor 
som är mest förmånliga för sina kunder. 
För att förbättra investerarskyddet är det 
lämpligt att precisera principerna avseende
den information som värdepappersföretag 
ger till sina kunder om riktlinjerna för 
utförande av order och att kräva att 
företagen årligen ska offentliggöra, för 
varje klass av finansiella instrument, de 
fem främsta handelsplatserna där de har 
utfört kundorder under det föregående året, 
såvida de inte väljer att handla enbart på 
den primära handelsplatsen, och ta 
hänsyn till denna information och 
information som har offentliggjorts av 
handelsplatser om utförandekvaliteten i 
deras riktlinjer för bästa utförande.

Or. en

Ändringsförslag 310
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Information som värdepappersföretag 
tillhandahåller kunder avseende sina 
riktlinjer för utförande av order är ofta 
generisk och standardiserad och gör det 
inte möjligt för kunderna att förstå hur en 
order kommer att utföras och att 
kontrollera att företagen fullgör sina 
skyldigheter att utföra order på de villkor 
som är mest förmånliga för sina kunder. 
För att förbättra investerarskyddet är det 
lämpligt att precisera principerna avseende 
den information som värdepappersföretag 

(60) Information som värdepappersföretag 
tillhandahåller kunder avseende sina 
riktlinjer för utförande av order är ofta 
generisk och standardiserad och gör det 
inte möjligt för kunderna att förstå hur en 
order kommer att utföras och att 
kontrollera att företagen fullgör sina 
skyldigheter att utföra order på de villkor 
som är mest förmånliga för sina kunder. 
För att förbättra investerarskyddet är det 
lämpligt att precisera principerna avseende 
den information som värdepappersföretag 
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ger till sina kunder om riktlinjerna för 
utförande av order och att kräva att 
företagen årligen ska offentliggöra, för 
varje klass av finansiella instrument, de 
fem främsta handelsplatserna där de har 
utfört kundorder under det föregående året.

ger till sina kunder om riktlinjerna för 
utförande av order och att kräva att 
företagen varje månad ska offentliggöra, 
för varje klass av finansiella instrument, de 
fem främsta handelsplatserna där de har 
utfört kundorder under det föregående året 
samt en detaljerad analys av 
utförandekvaliteten.

Or. en

Motivering

Årligen är inte tillräckligt ofta för att ge investerarna relevant information om 
utförandekvaliteten hos ett värdepappersföretag.

Ändringsförslag 311
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) När affärsförhållandet till kunden 
upprättas, kan värdepappersföretaget 
begära att kunden eller den presumtive 
kunden samtidigt samtycker till 
riktlinjerna för utförande av order och till 
att ordern kan komma att verkställas 
utanför en reglerad marknad, en MTF-
plattform, en OTF-plattform eller en 
systematisk internhandlare.

utgår

Or. en

Motivering

Order bör utföras på handelsplatser som ingår i en MiFID-kategori.

Ändringsförslag 312
Sylvie Goulard



PE489.463v01-00 88/133 AM\901763SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) När affärsförhållandet till kunden 
upprättas, kan värdepappersföretaget 
begära att kunden eller den presumtive 
kunden samtidigt samtycker till riktlinjerna 
för utförande av order och till att ordern 
kan komma att verkställas utanför en 
reglerad marknad, en MTF-plattform, en 
OTF-plattform eller en systematisk 
internhandlare  .

(61) När affärsförhållandet till kunden 
upprättas, kan värdepappersföretaget 
begära att kunden eller den presumtive 
kunden samtidigt samtycker till riktlinjerna 
för utförande av order och till att ordern 
kan komma att verkställas utanför en 
reglerad marknad, en MTF-plattform, eller 
en systematisk internhandlare.

Or. en

Ändringsförslag 313
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) Finanskrisen har blottlagt 
begränsningar i icke-professionella kunders 
förmåga att uppskatta riskerna med sina 
investeringar. Det bör bekräftas att 
uppföranderegler bör tillämpas med hänsyn 
till de investerare som har störst behov av 
skydd, men det är lämpligt att göra en 
bättre kalibrering av de krav som är 
tillämpliga på olika kategorier av kunder. 
För detta ändamål är det lämpligt att utöka 
vissa informations- och rapporteringskrav 
till att omfatta förbindelserna med 
godtagbara motparter. I synnerhet bör de 
relevanta kraven stå i relation till skyddet 
av kunders finansiella instrument och 
medel samt informations- och 
rapporteringskrav avseende mer 
komplicerade finansiella instrument och 
transaktioner. För att bättre definiera 
klassificeringen av kommuner och lokala 
myndigheter är det lämpligt att tydligt 

(67) Finanskrisen har blottlagt 
begränsningar i icke-professionella kunders 
förmåga att uppskatta riskerna med sina 
investeringar. Det bör bekräftas att 
uppföranderegler bör tillämpas med hänsyn 
till de investerare som har störst behov av 
skydd, men det är lämpligt att göra en 
bättre kalibrering av de krav som är 
tillämpliga på olika kategorier av kunder. 
För detta ändamål är det lämpligt att utöka 
vissa informations- och rapporteringskrav 
till att omfatta förbindelserna med 
godtagbara motparter. I synnerhet bör de 
relevanta kraven stå i relation till skyddet 
av kunders finansiella instrument och 
medel samt informations- och
rapporteringskrav avseende mer 
komplicerade finansiella instrument och 
transaktioner. För att bättre definiera 
klassificeringen av kommuner och lokala 
myndigheter är det lämpligt att tydligt 
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utesluta dem från förteckningen över 
godtagbara motparter och förteckningen 
över kunder som betraktas som 
professionella, samtidigt som dessa kunder 
även i fortsättningen får möjlighet att 
begära en behandling som professionella 
kunder.

utesluta dem från förteckningen över 
godtagbara motparter och förteckningen 
över kunder som betraktas som 
professionella.

Or. en

Motivering

Kommuner och lokala myndigheter bör aldrig behandlas som professionella kunder eftersom 
de hanterar skattebetalarnas pengar.

Ändringsförslag 314
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(72) Tredjelandsföretags 
tillhandahållande av tjänster i unionen 
omfattas av nationella regler och krav. 
Det finns stora skillnader mellan dessa 
regler, och de företag som auktoriserats i 
enlighet med reglerna har inte frihet att 
tillhandahålla tjänster eller 
etableringsrätt i andra medlemsstater än 
den medlemsstat där de är etablerade. Det 
är lämpligt att införa ett gemensamt 
regelverk på unionsnivå. Reglerna bör 
harmonisera det existerande, 
uppsplittrade regelverket, garantera 
säkerhet och enhetlig bedömning av 
tredjelandsföretag som får tillträde till 
unionen, säkerställa att kommissionen 
har genomfört en likvärdighetsbedömning 
avseende tredjeländers regelverk och 
tillsynssystem och bör garantera en 
jämförbar skyddsnivå för investerare i EU 
som utnyttjar tjänster från 
tredjelandsföretag.

utgår
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Or. en

Motivering

Flyttas från direktivet till förordningen.

Ändringsförslag 315
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(72) Tredjelandsföretags 
tillhandahållande av tjänster i unionen 
omfattas av nationella regler och krav. Det 
finns stora skillnader mellan dessa regler, 
och de företag som auktoriserats i enlighet 
med reglerna har inte frihet att 
tillhandahålla tjänster eller etableringsrätt i 
andra medlemsstater än den medlemsstat 
där de är etablerade. Det är lämpligt att 
införa ett gemensamt regelverk på 
unionsnivå. Reglerna bör harmonisera det 
existerande, uppsplittrade regelverket, 
garantera säkerhet och enhetlig bedömning 
av tredjelandsföretag som får tillträde till 
unionen, säkerställa att kommissionen har 
genomfört en likvärdighetsbedömning 
avseende tredjeländers regelverk och 
tillsynssystem och bör garantera en 
jämförbar skyddsnivå för investerare i EU 
som utnyttjar tjänster från 
tredjelandsföretag.

(72) Tjänster som värdepappersföretag 
och marknadsoperatörer från tredje land 
tillhandahåller i unionen omfattas av 
nationella regler och krav. Det finns stora 
skillnader mellan dessa regler, och de 
företag som auktoriserats i enlighet med 
reglerna har inte frihet att tillhandahålla 
tjänster eller etableringsrätt i andra 
medlemsstater än den medlemsstat där de 
är etablerade. Det är lämpligt att införa ett 
gemensamt regelverk på unionsnivå. 
Reglerna bör harmonisera det existerande, 
uppsplittrade regelverket, garantera 
säkerhet och enhetlig bedömning av 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer från tredje land som 
får tillträde till unionen, säkerställa att 
kommissionen har genomfört en 
likvärdighetsbedömning avseende 
tredjeländers regelverk och tillsynssystem 
och bör garantera en jämförbar skyddsnivå 
för investerare i EU som utnyttjar tjänster 
från värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer från tredje land.
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en



AM\901763SV.doc 91/133 PE489.463v01-00

SV

Motivering

Detta förslag syftar till att säkerställa att MiFID skapar en lämplig tredjelandsordning för 
värdepappersföretag och marknadsoperatörer snarare än en ordning som bara omfattar vissa 
tjänster som värdepappersföretag tillhandahåller.  Denna ordning skulle säkerställa att alla 
tjänster som erbjuds av tredjeländers värdepappersföretag och marknadsoperatörer med 
tillträde till EU omfattas av MiFID. I de nya förslagen måste det klart och tydligt förklaras 
vilka regler som ska gälla för sådana marknadsoperatörer och vilka eventuella EU-regler 
som inte gäller.

Ändringsförslag 316
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(72) Tredjelandsföretags tillhandahållande 
av tjänster i unionen omfattas av nationella 
regler och krav. Det finns stora skillnader 
mellan dessa regler, och de företag som 
auktoriserats i enlighet med reglerna har 
inte frihet att tillhandahålla tjänster eller 
etableringsrätt i andra medlemsstater än 
den medlemsstat där de är etablerade. Det 
är lämpligt att införa ett gemensamt 
regelverk på unionsnivå. Reglerna bör 
harmonisera det existerande, 
uppsplittrade regelverket, garantera 
säkerhet och enhetlig bedömning av
tredjelandsföretag som får tillträde till
unionen, säkerställa att kommissionen har 
genomfört en likvärdighetsbedömning 
avseende tredjeländers regelverk och 
tillsynssystem och bör garantera en 
jämförbar skyddsnivå för investerare i EU 
som utnyttjar tjänster från 
tredjelandsföretag.

(72) Tredjelandsföretags tillhandahållande 
av tjänster i unionen omfattas av nationella 
regler och krav. Det finns stora skillnader 
mellan dessa regler, och de företag som 
auktoriserats i enlighet med reglerna har 
inte frihet att tillhandahålla tjänster eller 
etableringsrätt i andra medlemsstater än 
den medlemsstat där de är etablerade. 
Medlemsstaterna bör kunna få behålla 
dessa regler och krav, men det är lämpligt 
att införa ett gemensamt regelverk på 
unionsnivå så att tredjelandsföretag som
etablerar en filial i unionen får möjlighet 
att tillhandahålla tjänster och bedriva 
verksamhet i hela unionen via filialen när 
de har auktoriserats av de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaten och, bl.a., 
efter att kommissionen har genomfört en 
likvärdighetsbedömning avseende 
tredjelandets regelverk och tillsynssystem.
Det är också lämpligt att inom det 
gemensamma regelverket tillåta 
tredjelandsföretag tillhandahålla tjänster 
eller bedriva verksamhet gentemot 
godtagbara motparter som är etablerade i 
en medlemsstat, på annat sätt än via en 
filial i den medlemsstaten, utan att det ska 
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krävas auktorisation i den medlemsstaten 
eller registrering hos Esma.  
Tredjelandsföretag som vill kunna 
tillhandahålla tjänster eller bedriva 
verksamhet gentemot per definition 
professionella kunder i hela unionen bör 
få göra det om de registrerar sig hos 
Esma och (bl.a.) efter att kommissionen 
har genomfört en likvärdighetsbedömning 
avseende tredjelandets regelverk och 
tillsynssystem.

Or. en

Motivering

Många tjänster och verksamheter på investeringsområdet utförs inom ramen för varaktiga 
förbindelser mellan värdepappersföretaget och kunden.  Det skulle i onödan begränsa 
tillgången för EU:s investerare och motparter till tjänster som erbjuds av tredjelandföretag 
om tredjelandsföretag faktiskt förhindrades att tillhandahålla information och analyser till 
sina befintliga kunder. Ett tredjelandföretag kan tillhandahålla information eller 
marknadsföringsmaterial till en person i EU på begäran av denna person.

Ändringsförslag 317
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(72) Tredjelandsföretags tillhandahållande 
av tjänster i unionen omfattas av nationella 
regler och krav. Det finns stora skillnader 
mellan dessa regler, och de företag som 
auktoriserats i enlighet med reglerna har 
inte frihet att tillhandahålla tjänster eller 
etableringsrätt i andra medlemsstater än 
den medlemsstat där de är etablerade. Det 
är lämpligt att införa ett gemensamt 
regelverk på unionsnivå. Reglerna bör 
harmonisera det existerande, uppsplittrade 
regelverket, garantera säkerhet och enhetlig 
bedömning av tredjelandsföretag som får 
tillträde till unionen, säkerställa att 
kommissionen har genomfört en 

(72) Tredjelandsföretags tillhandahållande 
av tjänster i unionen omfattas av nationella 
regler och krav. Det finns stora skillnader 
mellan dessa regler, och de företag som 
auktoriserats i enlighet med reglerna har 
inte frihet att tillhandahålla tjänster eller 
etableringsrätt i andra medlemsstater än
den medlemsstat där de är etablerade. Det 
är lämpligt att införa ett gemensamt 
regelverk på unionsnivå. Reglerna bör 
harmonisera det existerande, uppsplittrade 
regelverket, garantera säkerhet och enhetlig 
bedömning av tredjelandsföretag som får 
tillträde till unionen, säkerställa att 
kommissionen har genomfört en effektiv 
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likvärdighetsbedömning avseende 
tredjeländers regelverk och tillsynssystem 
och bör garantera en jämförbar skyddsnivå 
för investerare i EU som utnyttjar tjänster 
från tredjelandsföretag.

likvärdighetsbedömning avseende 
tredjeländers regelverk och tillsynssystem 
och bör garantera en jämförbar skyddsnivå 
för investerare i EU som utnyttjar tjänster 
från tredjelandsföretag. Det är av största 
vikt att tredjelandsföretag även i 
fortsättningen kan få tillträde till EU:s 
marknader utan onödiga hinder.

Or. en

Ändringsförslag 318
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) För tillhandahållandet av tjänster till 
icke-professionella kunder bör det alltid 
krävas att en filial har inrättats i unionen. 
Inrättandet av filialen ska omfattas av 
auktorisation och tillsyn i unionen. Det 
bör ha inrättats lämpliga arrangemang 
för samarbete mellan den berörda 
behöriga myndigheten och den behöriga 
myndigheten i tredjelandet. Filialen bör 
fritt förfoga över ett tillräckligt 
startkapital. När filialen har auktoriserats 
bör den omfattas av tillsyn i den 
medlemsstat där filialen är etablerad; med 
förbehåll för ett anmälningsförfarande 
bör tredjelandsföretaget kunna 
tillhandahålla tjänster i andra 
medlemsstater via den filial som 
auktoriserats och omfattas av tillsyn. 
Tillhandahållandet av tjänster utan 
filialer bör vara begränsat till godtagbara 
motparter. Det bör omfattas av 
registrering hos Esma och tillsyn i 
tredjelandet. Det bör ha inrättats lämpliga 
arrangemang för samarbete mellan Esma 
och de behöriga myndigheterna i 
tredjelandet.

utgår
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Or. en

Motivering

Flyttas från direktivet till förordningen.

Ändringsförslag 319
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) För tillhandahållandet av tjänster till 
icke-professionella kunder bör det alltid 
krävas att en filial har inrättats i unionen.
Inrättandet av filialen ska omfattas av 
auktorisation och tillsyn i unionen. Det bör 
ha inrättats lämpliga arrangemang för 
samarbete mellan den berörda behöriga
myndigheten och den behöriga 
myndigheten i tredjelandet. Filialen bör 
fritt förfoga över ett tillräckligt startkapital. 
När filialen har auktoriserats bör den 
omfattas av tillsyn i den medlemsstat där 
filialen är etablerad; med förbehåll för ett 
anmälningsförfarande bör 
tredjelandsföretaget kunna tillhandahålla 
tjänster i andra medlemsstater via den filial 
som auktoriserats och omfattas av tillsyn. 
Tillhandahållandet av tjänster utan filialer 
bör vara begränsat till godtagbara 
motparter. Det bör omfattas av registrering 
hos Esma och tillsyn i tredjelandet. Det bör 
ha inrättats lämpliga arrangemang för 
samarbete mellan Esma och de behöriga 
myndigheterna i tredjelandet.

(73) Tredjelandsföretag som etablerar en 
filial i unionen enligt det gemensamma 
unionsregelverket för filialer bör kunna 
tillhandahålla tjänster och bedriva 
verksamhet i hela unionen till förmån för 
icke-professionella kunder från filialen, 
men detta bör inte hindra en icke-
professionell kund från att uteslutande på 
eget initiativ erhålla tjänster från ett 
tredjelandsföretag eller på annat sätt 
erhålla tjänster utanför unionen (eller 
inom ramen för en nationell ordning).
Inrättandet av filialen ska omfattas av 
auktorisation och tillsyn i unionen. Det bör 
ha inrättats lämpliga arrangemang för 
samarbete mellan den berörda behöriga 
myndigheten och den behöriga 
myndigheten i tredjelandet. Filialen bör 
fritt förfoga över ett tillräckligt startkapital. 
När filialen har auktoriserats bör den 
omfattas av tillsyn i den medlemsstat där 
filialen är etablerad. Genom ett 
anmälningsförfarande bör 
tredjelandsföretaget kunna tillhandahålla 
tjänster i andra medlemsstater. Efter 
auktorisation bör ett tredjelandsföretag 
utan filialer bara kunna tillhandahålla 
tjänster inom unionen åt godtagbara 
motparter och professionella kunder. Det 
bör omfattas av registrering hos Esma och 
tillsyn i tredjelandet. Det bör ha inrättats 
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lämpliga arrangemang för samarbete 
mellan Esma och de behöriga 
myndigheterna i tredjelandet.

Or. en

Motivering

När man har att göra med professionella kunder ska linjen enligt direktivet om AIF-förvaltare 
följas – det bör räcka att utse en rättslig representant. En fysisk närvaro i form av en filial är 
inte nödvändig.

Ändringsförslag 320
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) För tillhandahållandet av tjänster till 
icke-professionella kunder bör det alltid 
krävas att en filial har inrättats i unionen. 
Inrättandet av filialen ska omfattas av 
auktorisation och tillsyn i unionen. Det bör 
ha inrättats lämpliga arrangemang för 
samarbete mellan den berörda behöriga 
myndigheten och den behöriga 
myndigheten i tredjelandet. Filialen bör 
fritt förfoga över ett tillräckligt 
startkapital. När filialen har auktoriserats 
bör den omfattas av tillsyn i den 
medlemsstat där filialen är etablerad; med 
förbehåll för ett anmälningsförfarande bör 
tredjelandsföretaget kunna tillhandahålla 
tjänster i andra medlemsstater via den filial 
som auktoriserats och omfattas av tillsyn.
Tillhandahållandet av tjänster utan 
filialer bör vara begränsat till godtagbara
motparter. Det bör omfattas av 
registrering hos Esma och tillsyn i 
tredjelandet. Det bör ha inrättats lämpliga 
arrangemang för samarbete mellan Esma 
och de behöriga myndigheterna i 
tredjelandet.

(73) Tredjelandsföretag som etablerar en 
filial i unionen enligt det gemensamma 
unionsregelverket för filialer bör kunna 
tillhandahålla tjänster och bedriva 
verksamhet i hela unionen gentemot icke-
professionella kunder från filialen, men 
detta bör inte hindra en icke-professionell 
kund från att uteslutande på eget initiativ 
erhålla tjänster från ett tredjelandsföretag 
eller på annat sätt erhålla tjänster utanför 
unionen (eller inom ramen för en 
nationell ordning). Inrättandet av filialen 
ska omfattas av auktorisation och tillsyn i 
unionen. Det bör ha inrättats lämpliga 
arrangemang för samarbete mellan den 
berörda behöriga myndigheten och den 
behöriga myndigheten i tredjelandet. När 
filialen har auktoriserats bör den omfattas 
av tillsyn i den medlemsstat där filialen är 
etablerad. Genom ett anmälningsförfarande 
bör tredjelandsföretaget kunna 
tillhandahålla tjänster i andra 
medlemsstater via den filial som 
auktoriserats och omfattas av tillsyn.
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Or. en

Motivering

Att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster till ett företag som har auktorisation enligt 
MiFID bör inte utlösa kravet på licens. Dessutom kommer i många fall ett auktoriserat EU-
företag att förmedla transaktionen i fråga, t.ex. när en EU-kund ger instruktioner att ett EU-
företag ska fungera som ombud för att utföra transaktioner på en tredjelandsmarknad genom 
ett tredjelandsföretag.  I dessa fall bör det indirekta tillhandahållandet av tjänster till EU-
kunder inte anses ske i EU.

Ändringsförslag 321
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) För tillhandahållandet av tjänster till 
icke-professionella kunder bör det alltid 
krävas att en filial har inrättats i unionen. 
Inrättandet av filialen ska omfattas av 
auktorisation och tillsyn i unionen. Det bör 
ha inrättats lämpliga arrangemang för 
samarbete mellan den berörda behöriga 
myndigheten och den behöriga 
myndigheten i tredjelandet. Filialen bör 
fritt förfoga över ett tillräckligt startkapital. 
När filialen har auktoriserats bör den 
omfattas av tillsyn i den medlemsstat där 
filialen är etablerad; med förbehåll för ett 
anmälningsförfarande bör 
tredjelandsföretaget kunna tillhandahålla 
tjänster i andra medlemsstater via den filial 
som auktoriserats och omfattas av tillsyn. 
Tillhandahållandet av tjänster utan filialer 
bör vara begränsat till godtagbara 
motparter. Det bör omfattas av registrering 
hos Esma och tillsyn i tredjelandet. Det bör 
ha inrättats lämpliga arrangemang för 
samarbete mellan Esma och de behöriga 
myndigheterna i tredjelandet.

(73) Om inte regelverket och 
tillsynssystemet i det tredjeland där 
tredjelandsföretaget är auktoriserat är 
likvärdiga med EU-kraven bör 
tillhandahållandet av tjänster till icke-
professionella kunder alltid kräva att en 
filial har inrättats i unionen. Inrättandet av 
filialen ska omfattas av auktorisation och 
tillsyn i unionen. Det bör ha inrättats 
lämpliga arrangemang för samarbete 
mellan den berörda behöriga myndigheten 
och den behöriga myndigheten i 
tredjelandet. Filialen bör fritt förfoga över 
ett tillräckligt startkapital. När filialen har 
auktoriserats bör den omfattas av tillsyn i 
den medlemsstat där filialen är etablerad. 
Genom ett anmälningsförfarande bör 
tredjelandsföretaget kunna tillhandahålla 
tjänster i andra medlemsstater via den filial 
som auktoriserats och omfattas av tillsyn. 
Tillhandahållandet av tjänster utan filialer 
bör vara begränsat till godtagbara 
motparter och professionella kunder. Det 
bör omfattas av registrering hos Esma och 
tillsyn i tredjelandet. Det bör ha inrättats 
lämpliga arrangemang för samarbete 
mellan Esma och de behöriga 
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myndigheterna i tredjelandet.

Or. en

Ändringsförslag 322
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) För tillhandahållandet av tjänster till 
icke-professionella kunder bör det alltid 
krävas att en filial har inrättats i unionen. 
Inrättandet av filialen ska omfattas av 
auktorisation och tillsyn i unionen. Det bör 
ha inrättats lämpliga arrangemang för 
samarbete mellan den berörda behöriga 
myndigheten och den behöriga 
myndigheten i tredjelandet. Filialen bör 
fritt förfoga över ett tillräckligt startkapital. 
När filialen har auktoriserats bör den 
omfattas av tillsyn i den medlemsstat där 
filialen är etablerad; med förbehåll för ett 
anmälningsförfarande bör 
tredjelandsföretaget kunna tillhandahålla 
tjänster i andra medlemsstater via den filial 
som auktoriserats och omfattas av tillsyn. 
Tillhandahållandet av tjänster utan filialer 
bör vara begränsat till godtagbara 
motparter. Det bör omfattas av registrering 
hos Esma och tillsyn i tredjelandet. Det bör 
ha inrättats lämpliga arrangemang för 
samarbete mellan Esma och de behöriga 
myndigheterna i tredjelandet.

(73) För tillhandahållandet av tjänster till 
icke-professionella och professionella 
kunder bör det alltid krävas att en filial har 
inrättats i unionen. Inrättandet av filialen 
ska omfattas av auktorisation och tillsyn i 
unionen. Det bör ha inrättats lämpliga 
arrangemang för samarbete mellan den 
berörda behöriga myndigheten och den 
behöriga myndigheten i tredjelandet. 
Filialen bör fritt förfoga över ett tillräckligt 
startkapital. När filialen har auktoriserats 
bör den omfattas av tillsyn i den 
medlemsstat där filialen är etablerad. 
Genom ett anmälningsförfarande bör 
tredjelandsföretaget kunna tillhandahålla 
tjänster i andra medlemsstater via den filial 
som auktoriserats och omfattas av tillsyn. 
Tillhandahållandet av tjänster utan filialer 
bör vara begränsat till godtagbara 
motparter. Det bör omfattas av registrering 
hos Esma och tillsyn i tredjelandet. Det bör 
ha inrättats lämpliga arrangemang för 
samarbete mellan Esma och de behöriga 
myndigheterna i tredjelandet.

Or. en

Motivering

Professionella kunder måste uttryckligen tas med i texten och samma bestämmelser för krav 
på filialer och auktorisation måste gälla för både icke-professionella och professionella 
kunder. Syftet med att ta med detta är att undvika rättsliga kryphål i texten och se till att 
professionella investerare inte behandlas som godtagbara motparter.
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Ändringsförslag 323
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) För tillhandahållandet av tjänster till 
icke-professionella kunder bör det alltid 
krävas att en filial har inrättats i unionen. 
Inrättandet av filialen ska omfattas av 
auktorisation och tillsyn i unionen. Det bör
ha inrättats lämpliga arrangemang för 
samarbete mellan den berörda behöriga 
myndigheten och den behöriga 
myndigheten i tredjelandet. Filialen bör 
fritt förfoga över ett tillräckligt startkapital. 
När filialen har auktoriserats bör den 
omfattas av tillsyn i den medlemsstat där 
filialen är etablerad; med förbehåll för ett 
anmälningsförfarande bör 
tredjelandsföretaget kunna tillhandahålla 
tjänster i andra medlemsstater via den filial 
som auktoriserats och omfattas av tillsyn. 
Tillhandahållandet av tjänster utan filialer 
bör vara begränsat till godtagbara 
motparter. Det bör omfattas av registrering 
hos Esma och tillsyn i tredjelandet. Det bör 
ha inrättats lämpliga arrangemang för 
samarbete mellan Esma och de behöriga 
myndigheterna i tredjelandet.

(73) För tillhandahållandet av tjänster till 
icke-professionella kunder bör det alltid 
krävas att en filial har inrättats i unionen. 
Inrättandet av filialen ska omfattas av 
auktorisation och tillsyn i unionen. Det bör 
ha inrättats lämpliga arrangemang för 
samarbete mellan den berörda behöriga 
myndigheten och den behöriga 
myndigheten i tredjelandet. Filialen bör 
fritt förfoga över ett tillräckligt startkapital. 
När filialen har auktoriserats bör den 
omfattas av tillsyn i den medlemsstat där 
filialen är etablerad. Genom ett 
anmälningsförfarande bör 
tredjelandsföretaget kunna tillhandahålla 
tjänster i andra medlemsstater via den filial 
som auktoriserats och omfattas av tillsyn. 
Tillhandahållandet av tjänster utan filialer 
bör vara begränsat till godtagbara 
motparter och professionella investerare. 
Det bör omfattas av registrering hos Esma 
och tillsyn i tredjelandet. Det bör ha 
inrättats lämpliga arrangemang för 
samarbete mellan Esma och de behöriga 
myndigheterna i tredjelandet.

Or. en

Ändringsförslag 324
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 73
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) För tillhandahållandet av tjänster till 
icke-professionella kunder bör det alltid 
krävas att en filial har inrättats i unionen. 
Inrättandet av filialen ska omfattas av 
auktorisation och tillsyn i unionen. Det bör 
ha inrättats lämpliga arrangemang för 
samarbete mellan den berörda behöriga 
myndigheten och den behöriga 
myndigheten i tredjelandet. Filialen bör 
fritt förfoga över ett tillräckligt startkapital. 
När filialen har auktoriserats bör den 
omfattas av tillsyn i den medlemsstat där
filialen är etablerad; med förbehåll för ett 
anmälningsförfarande bör 
tredjelandsföretaget kunna tillhandahålla 
tjänster i andra medlemsstater via den filial 
som auktoriserats och omfattas av tillsyn. 
Tillhandahållandet av tjänster utan filialer 
bör vara begränsat till godtagbara 
motparter. Det bör omfattas av registrering 
hos Esma och tillsyn i tredjelandet. Det bör 
ha inrättats lämpliga arrangemang för 
samarbete mellan Esma och de behöriga 
myndigheterna i tredjelandet.

(73) För tillhandahållandet av tjänster till 
icke-professionella kunder bör det alltid 
krävas att ett dotterbolag har inrättats i 
unionen. Inrättandet av filialen för att 
kunna tillhandahålla professionella 
kunder tjänster ska omfattas av 
auktorisation och tillsyn i unionen. Det bör 
ha inrättats lämpliga arrangemang för 
samarbete mellan den berörda behöriga 
myndigheten och den behöriga 
myndigheten i tredjelandet. Filialen bör 
fritt förfoga över ett tillräckligt startkapital. 
När filialen har auktoriserats bör den 
omfattas av tillsyn i den medlemsstat där 
filialen är etablerad. Genom ett 
anmälningsförfarande bör 
tredjelandsföretaget kunna tillhandahålla 
tjänster i andra medlemsstater via den filial 
som auktoriserats och omfattas av tillsyn. 
Tillhandahållandet av tjänster utan filialer 
bör vara begränsat till godtagbara 
motparter. Det bör omfattas av registrering 
hos Esma och tillsyn i tredjelandet. Det bör 
ha inrättats lämpliga arrangemang för 
samarbete mellan Esma och de behöriga 
myndigheterna i tredjelandet.

Or. en

Motivering

Filialer ger inte en tillräcklig skyddsnivå för icke-professionella investerare.

Ändringsförslag 325
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Skäl 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74) Den bestämmelse i detta direktiv som 
reglerar tredjelandsföretags 

utgår
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tillhandahållande av tjänster i unionen 
bör inte påverka möjligheterna för 
personer som är etablerade i unionen att 
uteslutande på eget initiativ ta emot 
investeringstjänster från ett 
tredjelandsföretag. När ett 
tredjelandsföretag tillhandahåller tjänster 
uteslutande på initiativ av en person som 
är etablerad i unionen, bör tjänsterna inte 
betraktas som tillhandahållna på 
unionens territorium. Om ett företag från 
ett tredjeland försöker värva kunder eller 
potentiella kunder i unionen eller främjar 
eller gör reklam för investeringstjänster 
eller investeringsverksamhet tillsammans
med sidotjänster i unionen, bör det inte 
betraktas som en tjänst som tillhandahålls 
uteslutande på kundens egna initiativ.

Or. en

Motivering

Flyttas från direktivet till förordningen.

Ändringsförslag 326
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74) Den bestämmelse i detta direktiv som 
reglerar tredjelandsföretags 
tillhandahållande av tjänster i unionen bör 
inte påverka möjligheterna för personer 
som är etablerade i unionen att uteslutande 
på eget initiativ ta emot investeringstjänster 
från ett tredjelandsföretag. När ett 
tredjelandsföretag tillhandahåller tjänster 
uteslutande på initiativ av en person som 
är etablerad i unionen, bör tjänsterna inte 
betraktas som tillhandahållna på 
unionens territorium. Om ett företag från 
ett tredjeland försöker värva kunder eller 

(74) Den bestämmelse i detta direktiv som 
reglerar tredjelandsföretags 
tillhandahållande av tjänster i unionen bör 
inte påverka möjligheterna för personer 
som är etablerade i unionen att ta emot 
investeringstjänster från ett 
tredjelandsföretag.
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potentiella kunder i unionen eller främjar 
eller gör reklam för investeringstjänster 
eller investeringsverksamhet tillsammans 
med sidotjänster i unionen, bör det inte 
betraktas som en tjänst som tillhandahålls 
uteslutande på kundens egna initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 327
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74) Den bestämmelse i detta direktiv som 
reglerar tredjelandsföretags 
tillhandahållande av tjänster i unionen bör 
inte påverka möjligheterna för personer 
som är etablerade i unionen att uteslutande 
på eget initiativ ta emot investeringstjänster 
från ett tredjelandsföretag. När ett 
tredjelandsföretag tillhandahåller tjänster 
uteslutande på initiativ av en person som är 
etablerad i unionen, bör tjänsterna inte 
betraktas som tillhandahållna på unionens 
territorium. Om ett företag från ett 
tredjeland försöker värva kunder eller 
potentiella kunder i unionen eller främjar 
eller gör reklam för investeringstjänster 
eller investeringsverksamhet tillsammans 
med sidotjänster i unionen, bör det inte 
betraktas som en tjänst som tillhandahålls 
uteslutande på kundens egna initiativ.

(74) De bestämmelser i denna förordning 
som reglerar tredjelandsföretags 
tillhandhållande av tjänster eller 
bedrivande av verksamhet i unionen bör 
inte påverka möjligheterna för personer 
som är etablerade i unionen att uteslutande 
på eget initiativ ta emot investeringstjänster 
eller utnyttja verksamhet från ett 
tredjelandsföretag, för 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt detta direktiv eller kreditinstitut som 
auktoriserats enligt direktiv 2006/48/EG 
och som tillhandahåller 
investeringstjänster eller bedriver 
investeringsverksamhet att ta ett 
tredjelandsföretags investeringstjänster 
eller investeringsverksamhet i anspråk, 
eller för kunder hos ett sådant 
värdepappersföretag eller kreditinstitut att 
ta ett tredjelandsföretags 
investeringstjänster eller 
investeringsverksamhet i anspråk genom 
förmedling från värdepappersföretaget 
eller kreditinstitutet, eller för personer 
som är etablerade i unionen att ta ett 
tredjelandsföretags investeringstjänster 
eller investeringsverksamhet i anspråk 
när dessa tjänster tillhandahålls eller 
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denna verksamhet bedrivs utanför 
unionen. När ett tredjelandsföretag 
tillhandahåller tjänster eller bedriver 
verksamhet uteslutande på initiativ av en 
person som är etablerad i unionen, bör 
tjänsterna inte betraktas som 
tillhandahållna eller verksamheten 
betraktas som bedriven på unionens 
territorium. Om ett tredjelandsföretag söker 
upp kunder eller potentiella kunder i 
unionen eller erbjuder eller marknadsför 
investeringstjänster eller 
investeringsverksamhet tillsammans med 
sidotjänster i unionen (på annat sätt än i 
samband med varaktiga relationer mellan 
tredjelandsföretaget och denna person 
avseende tillhandahållandet av dessa 
tjänster eller utövandet av denna 
verksamhet) bör detta inte betraktas som 
tjänster som tillhandahålls eller 
verksamhets som utövas på kundens eget 
initiativ. När ett tredjelandsföretag 
tillhandahåller tjänster eller utför 
verksamhet för eller genom medverkan 
från ett värdepappersföretag som är
auktoriserat enligt detta direkt eller ett 
kreditinstitut som är auktoriserat enligt 
direktiv 2006/48/EG och som 
tillhandahåller investeringstjänster eller 
bedriver investeringsverksamhet, bör 
dessa tjänster inte anses vara 
tillhandahållna eller den verksamheten 
inte anses vara bedriven på unionens 
territorium. Det värdepappersföretag som 
fungerar som mellanhand förblir 
ansvarigt för att ge kunden det skydd som 
detta direktiv föreskriver för den tjänst 
som tillhandahålls kunden. Om en person 
som är etablerad i unionen lämnar 
unionen för att ta tjänster eller 
verksamhet i anspråk som tillhandahålls 
eller bedrivs av ett tredjelandsföretag eller 
om tredjelandsföretagets karakteristiska 
prestation äger rum utanför unionen bör 
tjänsterna inte anses tillhandahållna eller 
verksamheten inte bedriven i unionen.

Or. en
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Motivering

Det skulle i onödan begränsa tillgången för EU:s investerare och motparter till tjänster som 
erbjuds av tredjelandföretag om till exempel tredjelandsföretag faktiskt förhindrades att 
tillhandahålla information och analyser till sina befintliga kunder. Dessutom bör det 
klarläggas att ett tredjelandföretag kan tillhandahålla information eller 
marknadsföringsmaterial till en person i EU på begäran av denna person.

Ändringsförslag 328
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74) Den bestämmelse i detta direktiv som 
reglerar tredjelandsföretags 
tillhandahållande av tjänster i unionen bör 
inte påverka möjligheterna för personer 
som är etablerade i unionen att uteslutande
på eget initiativ ta emot
investeringstjänster från ett 
tredjelandsföretag. När ett 
tredjelandsföretag tillhandahåller tjänster 
uteslutande på initiativ av en person som 
är etablerad i unionen, bör tjänsterna inte 
betraktas som tillhandahållna på unionens
territorium. Om ett företag från ett 
tredjeland försöker värva kunder eller 
potentiella kunder i unionen eller främjar 
eller gör reklam för investeringstjänster 
eller investeringsverksamhet tillsammans 
med sidotjänster i unionen, bör det inte 
betraktas som en tjänst som tillhandahålls 
uteslutande på kundens egna initiativ.

(74) Den bestämmelse i detta direktiv som 
reglerar tredjelandsföretags 
tillhandahållande av tjänster i unionen bör 
inte påverka möjligheterna för personer 
som är etablerade i unionen att på eget 
initiativ använda investeringstjänster från 
ett tredjelandsföretag. När ett 
tredjelandsföretag tillhandahåller tjänster 
på initiativ av en person som är etablerad i 
unionen, bör tjänsterna inte betraktas som 
tillhandahållna på unionens territorium. 
Om ett tredjelandsföretag försöker värva 
kunder eller potentiella kunder i unionen 
eller främjar eller gör reklam för 
investeringstjänster eller 
investeringsverksamhet tillsammans med 
sidotjänster i unionen, på annat sätt än i 
samband med ett etablerat förhållande 
som kräver en tjänst som företaget 
fortlöpande tillhandhåller kunden, bör det 
inte betraktas som en tjänst som 
tillhandahålls på kundens egna initiativ.

Or. en

Motivering

Många tjänster och verksamheter på investeringsområdet utförs inom ramen för redan 
befintliga förbindelser mellan värdepappersföretaget och kunden.  Det skulle i onödan 
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begränsa tillgången för EU:s investerare och motparter till tjänster som erbjuds av 
tredjelandföretag om till exempel tredjelandsföretag faktiskt förhindrades att tillhandahålla 
information och analyser till sina befintliga kunder.

Ändringsförslag 329
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Skäl 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74) Den bestämmelse i detta direktiv som 
reglerar tredjelandsföretags 
tillhandahållande av tjänster i unionen
bör inte påverka möjligheterna för 
personer som är etablerade i unionen att 
uteslutande på eget initiativ ta emot 
investeringstjänster från ett 
tredjelandsföretag. När ett 
tredjelandsföretag tillhandahåller tjänster 
uteslutande på initiativ av en person som är 
etablerad i unionen, bör tjänsterna inte 
betraktas som tillhandahållna på unionens 
territorium. Om ett företag från ett 
tredjeland försöker värva kunder eller 
potentiella kunder i unionen eller främjar 
eller gör reklam för investeringstjänster 
eller investeringsverksamhet tillsammans 
med sidotjänster i unionen, bör det inte 
betraktas som en tjänst som tillhandahålls 
uteslutande på kundens egna initiativ.

(74) Den bestämmelse i detta direktiv som 
reglerar tillhandahållandet av tjänster från 
företag i tredjeländer som inte uppfyller 
unionens likvärdighetskriterier bör inte 
påverka möjligheterna för icke-
professionella kunder som är etablerade i 
unionen att uteslutande på eget initiativ ta 
emot investeringstjänster från ett 
tredjelandsföretag. När ett 
tredjelandsföretag tillhandahåller tjänster 
uteslutande på initiativ av en icke-
professionell kund som är etablerad i 
unionen, bör tjänsterna inte betraktas som 
tillhandahållna på unionens territorium. 
Om ett företag från ett tredjeland försöker 
värva kunder eller potentiella kunder i 
unionen eller främjar eller gör reklam för 
investeringstjänster eller 
investeringsverksamhet tillsammans med 
sidotjänster i unionen, bör det inte 
betraktas som en tjänst som tillhandahålls 
uteslutande på kundens egna initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 330
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 74a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74 a) Vid etableringen av effektiv 
likvärdighetsbedömning avseende 
tredjeländers regelverk, bör kraven 
begränsas till sådana bestämmelser som 
överenskommits i internationella forum, 
såsom G20. Medan bestämmelserna om 
hur derivat ska handlas bör samordnas så 
långt som möjligt, i linje med förordning 
(EU) nr .../...[Emir], finns det många 
delar av detta direktiv som varken faller 
under G20-åtaganden eller syftar till att 
stabilisera det finansiella systemet, och 
som därför kan vara olämpliga för 
tredjeländer att anta direkt.

Or. en

Ändringsförslag 331
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 74b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74 b) När kommissionen gör sin 
likvärdighetsbedömning av tredjeländer 
bör man inrikta sig på att prioritera EU:s 
största handelspartner, och lämna sådana 
länder som bara har ett fåtal företag med 
tillträde till EU:s marknader tills de 
viktigare marknaderna har bedömts.

Or. en

Motivering

I linje med föredragandens ändringsförslag om övergångsbestämmelser som ska gälla för 
tredjeländer i väntan på likvärdighetsbedömningen.
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Ändringsförslag 332
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 74c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74 c) Ett tredjelandsföretag bör inte 
behöva auktorisation eller registrering i 
EU när det erbjuder tjänster på en EU-
kunds eget initiativ, om det enbart 
erbjuder tjänster till företag som är 
auktoriserade enligt MiFID eller om 
tjänsten uteslutande tillhandahålls 
utanför EU. 

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse behövs för att EU-företag ska kunna få tillgång till tredjelandsmarknader 
eftersom vissa länder aldrig kommer att uppnå EU-likvärdighetsnivåer men utnyttjande av 
lokala enheter kan ändå behövas för att utföra viss verksamhet. 

Ändringsförslag 333
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Skäl 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(75) Auktorisation att driva en reglerad 
marknad bör utvidgas till att omfatta dels 
all verksamhet som har direkt samband 
med redovisning, behandling, utförande, 
bekräftelse och rapportering av order från 
det att dessa order tas emot av den 
reglerade marknaden, och fram till dess att 
de vidarebefordras för avslutande, dels 
verksamhet som har samband med att 
finansiella instrument tas upp till handel. 
Detta bör även gälla transaktioner som 
genomförs genom av den reglerade 
marknaden utsedda särskilda 

(75) Auktorisation att driva en reglerad 
marknad bör utvidgas till att omfatta dels 
all verksamhet som har direkt samband 
med redovisning, behandling, utförande, 
bekräftelse och rapportering av order från 
det att dessa order tas emot av den 
reglerade marknaden, och fram till dess att 
de vidarebefordras för avslutande, dels 
verksamhet som har samband med att 
finansiella instrument tas upp till handel. 
Detta bör även gälla transaktioner som 
genomförs genom av den reglerade 
marknaden utsedda särskilda 
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marknadsgaranter som omfattas av denna 
marknads system och i enlighet med 
reglerna för dessa system. Inte alla 
transaktioner som genomförs av den 
reglerade marknadens, MTF-plattformens 
eller OTF-plattformens  medlemmar eller 
deltagare ska anses genomförda inom 
ramen för den reglerade marknadens,
MTF-plattformens eller OTF-
plattformens  system. Transaktioner som 
medlemmar eller deltagare genomför 
bilateralt och som inte uppfyller alla krav 
som fastställs för en reglerad marknad, en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform
enligt detta direktiv bör, vad definitionen 
av systematiska internhandlare vidkommer, 
betraktas som transaktioner som utförts 
utanför en reglerad marknad, en MTF-
plattform eller en OTF-plattform . I det 
fallet bör skyldigheten för 
värdepappersföretag att offentliggöra fasta 
bud gälla om villkoren i detta direktiv 
uppfylls.

marknadsgaranter som omfattas av denna 
marknads system och i enlighet med 
reglerna för dessa system. Inte alla 
transaktioner som genomförs av den 
reglerade marknadens eller MTF-
plattformens medlemmar eller deltagare 
ska anses genomförda inom ramen för den 
reglerade marknadens eller MTF-
plattformens system. Transaktioner som 
medlemmar eller deltagare genomför 
bilateralt och som inte uppfyller alla krav 
som fastställs för en reglerad marknad eller
MTF-plattform enligt detta direktiv bör, 
vad definitionen av systematiska 
internhandlare vidkommer, betraktas som 
transaktioner som utförts utanför en 
reglerad marknad eller MTF-plattform. I 
det fallet bör skyldigheten för 
värdepappersföretag att offentliggöra fasta 
bud gälla om villkoren i detta direktiv 
uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 334
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(78) Införandet av en kommersiell lösning 
för konsoliderad handelsinformation för 
aktier bör bidra till skapandet av en mer 
integrerad europeisk marknad och göra det 
lättare för marknadsdeltagare att få tillgång 
till en konsoliderad översikt över 
tillgänglig information som ger insyn i 
handeln. Den planerade lösningen bygger 
på en auktorisation av leverantörer som
bedriver verksamhet i enlighet med 
fördefinierade och övervakade parametrar 

(78) Införandet av en kommersiell lösning 
för konsoliderad handelsinformation för 
aktier bör bidra till skapandet av en mer 
integrerad europeisk marknad och göra det 
lättare för marknadsdeltagare att få tillgång 
till en konsoliderad översikt över 
marknadsdata. Den planerade lösningen 
bygger på en auktorisation av godkända 
publiceringsarrangemang (APA) som ska 
garantera att konsekventa och korrekta 
uppgifter om marknaden offentliggörs av 
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och som konkurrerar med varandra för att 
uppnå i tekniskt hänseende i hög grad
sofistikerade och innovativa lösningar, 
vilka tjänar marknaden i största möjliga 
utsträckning.

reglerade marknader, MTF-plattformar, 
OTF-plattformar, systematiska 
internhandlare och företag som handlar 
OTC med slutkunder samt kommersiella 
uppgiftsleverantörer, som kan konkurrera 
kommersiellt med varandra för att 
tillhandahålla tekniskt högt sofistikerade 
och innovativa lösningar, vilka tjänar 
marknaden i största möjliga utsträckning.

Or. en

Motivering

En förutsättning för att den föreslagna kommersiella lösningen för marknadsdata levererar 
korrekt och överkomlig konsoliderad information är att Esma utfärdar gemensamma 
europeiska uppgiftsstandarder och att kvaliteten och konsekvensen i uppgifterna garanteras 
av de reglerade godkända publiceringsarrangemangen som gör marknadsuppgifterna 
offentliga.

Ändringsförslag 335
Anne E. Jensen

Förslag till direktiv
Skäl 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(78) Införandet av en kommersiell lösning 
för konsoliderad handelsinformation för 
aktier bör bidra till skapandet av en mer 
integrerad europeisk marknad och göra det 
lättare för marknadsdeltagare att få tillgång 
till en konsoliderad översikt över 
tillgänglig information som ger insyn i 
handeln. Den planerade lösningen bygger 
på en auktorisation av leverantörer som 
bedriver verksamhet i enlighet med 
fördefinierade och övervakade parametrar 
och som konkurrerar med varandra för 
att uppnå i tekniskt hänseende i hög grad 
sofistikerade och innovativa lösningar, 
vilka tjänar marknaden i största möjliga 
utsträckning.

(78) Införandet av konsoliderad 
handelsinformation för aktier bör bidra till 
skapandet av en mer integrerad europeisk 
marknad och göra det lättare för 
marknadsdeltagare att till rimliga priser i 
förhållande till produktionskostnaderna 
få tillgång till en konsoliderad översikt 
över tillgänglig information som ger insyn 
i handeln. Den planerade lösningen skulle 
drivas av en enda enhet. Denna enhet 
skulle vara ett vinstdrivande företag som 
utses genom offentlig upphandling vart 
tredje år baserat på meriterna i det anbud 
som lämnas in till kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 336
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(78) Införandet av en kommersiell lösning 
för konsoliderad handelsinformation för 
aktier bör bidra till skapandet av en mer 
integrerad europeisk marknad och göra det 
lättare för marknadsdeltagare att få tillgång 
till en konsoliderad översikt över 
tillgänglig information som ger insyn i 
handeln. Den planerade lösningen bygger 
på en auktorisation av leverantörer som 
bedriver verksamhet i enlighet med 
fördefinierade och övervakade parametrar 
och som konkurrerar med varandra för att 
uppnå i tekniskt hänseende i hög grad
sofistikerade och innovativa lösningar, 
vilka tjänar marknaden i största möjliga 
utsträckning.

(78) Införandet av en heltäckande lösning 
för konsoliderad handelsinformation för 
aktier bör bidra till skapandet av en mer 
integrerad europeisk marknad och göra det 
lättare för marknadsdeltagare att få tillgång 
till en konsoliderad översikt över 
tillgänglig information som ger insyn i 
handeln. Den planerade lösningen bygger 
på en auktorisation av leverantörer som 
bedriver verksamhet i enlighet med 
fördefinierade och övervakade parametrar 
och som konkurrerar med varandra för att 
uppnå tekniskt högt sofistikerade och 
innovativa lösningar, vilka tjänar 
marknaden i största möjliga utsträckning.
Genom att kräva att alla som 
tillhandahåller konsoliderad 
handelsinformation ska konsolidera alla 
APA-uppgifter garanteras att 
konkurrensen kommer att ske genom 
kundservice och inte genom uppgifternas 
omfattning.

Or. en

Ändringsförslag 337
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(78) Införandet av en kommersiell lösning 
för konsoliderad handelsinformation för 

(78) Införandet av en kommersiell lösning 
för konsoliderad handelsinformation för 
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aktier bör bidra till skapandet av en mer 
integrerad europeisk marknad och göra det 
lättare för marknadsdeltagare att få tillgång 
till en konsoliderad översikt över 
tillgänglig information som ger insyn i 
handeln. Den planerade lösningen bygger 
på en auktorisation av leverantörer som 
bedriver verksamhet i enlighet med 
fördefinierade och övervakade parametrar 
och som konkurrerar med varandra för att 
uppnå i tekniskt hänseende i hög grad
sofistikerade och innovativa lösningar, 
vilka tjänar marknaden i största möjliga 
utsträckning.

aktier bör bidra till skapandet av en mer 
integrerad europeisk marknad och göra det 
lättare för marknadsdeltagare att få tillgång 
till en konsoliderad översikt över 
tillgänglig information som ger insyn i 
handeln. Den planerade lösningen bygger 
på en auktorisation av leverantörer som 
bedriver verksamhet i enlighet med 
fördefinierade och övervakade parametrar 
och som konkurrerar med varandra för att 
uppnå tekniskt högt sofistikerade och 
innovativa lösningar, vilka tjänar 
marknaden i största möjliga utsträckning.
Om en kommersiell lösning inte skulle ge 
en effektiv konsoliderad 
handelsinformation för aktier bör 
kommissionen presentera en offentlig 
lösning för konsoliderad 
handelsinformation för aktier, genom 
vilken man kan uppnå en effektiv 
transparens efter genomförd handel.

Or. en

Ändringsförslag 338
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 78a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(78 a) Med tanke på 
systemriskimplikationerna av i synnerhet 
syntetiska börshandlade fonder (ETF), 
och att i hög grad vänder sig till icke-
professionella kunder, är det av yttersta 
vikt att transparensen gentemot 
investerarna förbättras i samband med 
dessa produkter. Bestämmelserna rörande 
konsoliderad handelsinformation bör 
också gälla aktieliknande instrument, 
särskilt ETF.

Or. en
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Motivering

Eftersom bestämmelserna om konsoliderad handelsinformation förefaller att utsträckas från 
aktier till aktieliknande instrument behöver detta göras explicit, särskilt med tanke på hur 
populära ETF:er har blivit bland icke-professionella investerare under senare år.

Ändringsförslag 339
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Skäl 83

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(83) Vid G20-toppmötet i Pittsburgh den 
25 september 2009 kom man överens om 
att förbättra regleringen av, funktionen hos 
och öppenheten på de finansiella 
marknaderna och råvarumarknaderna för 
att komma till rätta med alltför stor 
volatilitet i råvarupriserna. I 
kommissionens meddelande av den 28 
oktober 2009 om en bättre fungerande 
livsmedelsförsörjningskedja i Europa, och i 
kommissionens meddelande av den 2 
februari 2011 om att möta utmaningarna i 
fråga om råvarumarknader och råvaror, 
skisseras åtgärder som bör vidtas i 
samband med översynen av direktiv 
2004/39/EG.

(83) Vid G20-toppmötet i Pittsburgh den 
25 september 2009 kom man överens om 
att förbättra regleringen av, funktionen hos 
och öppenheten på de finansiella 
marknaderna och råvarumarknaderna för 
att komma till rätta med alltför stor 
volatilitet i råvarupriserna. I 
kommissionens meddelande av den 28 
oktober 2009 om en bättre fungerande 
livsmedelsförsörjningskedja i Europa, och i 
kommissionens meddelande av den 2 
februari 2011 om att möta utmaningarna i 
fråga om råvarumarknader och råvaror, 
skisseras åtgärder som bör vidtas i 
samband med översynen av direktiv 
2004/39/EG. Iosco-rapporten från 
september 2011 om principer för reglering 
och tillsyn av råvaruderivatmarknader 
syftar till att säkerställa 
derivatmarknaderna för fysiska produkter 
tjänar sitt ursprungliga prisbildande och 
kurssäkrande syfte, och fungerar utan 
manipulationer och snedvridande 
handelsupplägg, och Iosco understryker 
hur viktigt det är med transparens.

Or. en
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Motivering

Eftersom råvarumarknaderna till viss nivå är globalt sammankopplade är det relevant att 
beakta det arbete som utförs och de rekommendationer som offentliggörs av Iosco. Denna 
rapport innehåller rekommendationer för att bidra till att säkerställa att fysiska råvaruderivat 
uppfyller sina fundamentala prisbildnings- och säkringsfunktioner och är fria från 
manipulation och missbruk. Principerna hjälper myndigheterna att utforma en lämplig 
strategi för regelverk och tillsyn. 

Ändringsförslag 340
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 83a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(83 a) I april 2011 rapporterade Ioscos 
arbetsgrupp för råvaruterminsmarknader 
formellt till rådet för finansiell stabilitet 
och framförde följande: Behörigheten att 
ingripa bör inkludera formaliserade 
positionsförvaltningsbehörigheter, 
inklusive behörighet att fastställa 
positionslimiter ex ante när så är lämpligt, 
att när som helst under kontraktet vidta 
åtgärder avseende positioner som 
potentiellt kan hindra marknaden från att 
fungera korrekt, behörighet att införa 
gränser för prisrörelser för bestämda 
tidsperioder (t.ex. inom dagen) eller 
införa handelsstopp eller 
nedkylningsperioder. Allt detta bör 
utformas och tillämpas med försiktighet 
inom ramen för varje specifik 
råvaruterminsmarknad.

Or. en

Motivering

Både Iosco och G20 har lagt ner ett omfattande arbete när det gäller råvaruderivat, och detta 
arbete måste värdesättas och inkluderas i MiFID enligt rekommendationerna från experter på 
området, och i högsta möjliga grad samordnas globalt.
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Ändringsförslag 341
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 83b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(83 b) Detta angreppssätt stöddes formellt 
av G20:s jordbruksministrar i deras 
uttalande i Paris den 23 juni 2011: Vi 
stöder G20:s finansministrar och 
centralbankschefer som vid sitt möte i 
Washington den 14–15 april 2011 
underströk vikten av att deltagare på 
råvaruderivatmarknaderna omfattas av 
lämplig reglering och tillsyn, efterlyste 
bättre transparens på både 
kontantmarknaderna och 
derivatmarknaderna, vilket Iosco tidigare 
har rekommenderat, och såg fram mot 
slutförandet, senast den 11 september 
2011, av Ioscos rekommendationer om 
reglering och tillsyn på detta område, 
särskilt för att komma till rätta med 
marknadsmissbruk och 
marknadsmanipulationer, t.ex. genom 
formaliserade 
positionsförvaltningsbehörigheter, 
inklusive behörighet att fastställa 
positionslimiter ex ante när så är lämplig, 
bland andra behörigheter att ingripa.

Or. en

Motivering

Både Iosco och G20 har lagt ner ett omfattande arbete när det gäller råvaruderivat, och detta 
arbete måste värdesättas och inkluderas i MiFID enligt rekommendationerna från experter på 
området, och i högsta möjliga grad samordnas globalt.

Ändringsförslag 342
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 83c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(83 c) I september 2011 presenterade 
Iosco sina principer för reglering och 
tillsyn av råvarumarknader, vilka innehöll 
följande: principer för utformning av 
kontrakt, principer för övervakning av 
råvaruderivatmarknader, principer för att 
komma till rätta med störningar på 
råvaruderivatmarknaderna, inklusive 
positionsförvaltningsbehörigheter, bl.a. 
behörighet att fastställa positionslimiter, 
principer för genomdrivande och 
informationsutbyte samt principer för 
förbättring av prisbildningen på 
råvaruderivatmarknaderna.

Or. en

Motivering

Både Iosco och G20 har lagt ner ett omfattande arbete när det gäller råvaruderivat, och detta 
arbete måste värdesättas och inkluderas i MiFID enligt rekommendationerna från experter på 
området, och i högsta möjliga grad samordnas globalt.

Ändringsförslag 343
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 83d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(83 d) Iosco-principerna stöddes sedan av 
G20-mötet i Cannes den 4 november 
2011, där följande sades: Som en del av 
vår budgetförordningsagenda stöder vi 
Ioscos rekommendationer för att förbättra 
reglering och tillsyn av 
råvaruderivatmarknaderna. Vi håller med 
om att tillsynsmyndigheterna bör få 
effektiva befogenheter att ingripa för att 
förhindra marknadsmissbruk. 
Tillsynsmyndigheterna bör särskilt ha och 
utnyttja formella 
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positionsförvaltningsbefogenheter, bland 
andra befogenheter att ingripa, inklusive 
behörighet att fastställa positionslimiter 
ex ante när så är lämpligt.

Or. en

Motivering

Både Iosco och G20 har lagt ner ett omfattande arbete när det gäller råvaruderivat, och detta 
arbete måste värdesättas och inkluderas i MiFID enligt rekommendationerna från experter på 
området, och i högsta möjliga grad samordnas globalt.

Ändringsförslag 344
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 84

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84) De befogenheter som görs tillgängliga 
för behöriga myndigheter bör kompletteras 
med uttryckliga befogenheter att begära
information från alla personer beträffande 
storleken på och syftet med en position i 
råvarurelaterade derivatkontrakt och att 
begära att personen ska vidta åtgärder för 
att minska storleken på positionen i 
derivatkontrakt.

(84) De befogenheter som görs tillgängliga 
för behöriga myndigheter bör kompletteras 
med uttryckliga befogenheter att få 
regelbunden information från alla personer 
beträffande storleken på och syftet med en 
position i råvarurelaterade derivatkontrakt 
och att begära att personen ska vidta 
åtgärder för att minska storleken på 
positionen i derivatkontrakt.

Or. en

Ändringsförslag 345
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Skäl 85

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(85) Behöriga myndigheter bör beviljas 
uttryckliga befogenheter för att begränsa

(85) Behöriga myndigheter bör beviljas 
uttryckliga befogenheter att förvalta
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möjligheterna för varje person eller 
kategori av personer att ingå ett
råvarurelaterat derivatkontrakt. 
Tillämpning av gränser bör vara möjlig 
både för enskilda transaktioner och för 
positioner som byggts upp med tiden. I 
synnerhet i det sistnämnda fallet bör den 
behöriga myndigheten säkerställa att dessa 
positionslimiter är icke-diskriminerande, 
tydligt specificerade, tar vederbörlig 
hänsyn till den aktuella marknadens 
särdrag och är nödvändiga för att 
säkerställa att integriteten hos marknaden 
bevaras och att den fungerar på ett 
välordnat sätt.

positionerna för varje person eller kategori 
av personer i samband med
råvarurelaterade derivatkontrakt. Den 
behöriga myndigheten bör säkerställa att 
de nödvändiga befogenheterna för att 
genomföra denna förvaltning av 
positionerna är icke-diskriminerande, 
tydligt specificerade, tar vederbörlig 
hänsyn till den aktuella marknadens 
särdrag och är nödvändiga för att 
säkerställa att integriteten hos marknaden 
bevaras och att den fungerar på ett 
välordnat sätt. Positionslimiter bör 
användas endast när det är lämpligt och 
endast under leveransmånaden, eftersom 
de har en potentiellt stor negativ inverkan 
på likviditeten.

Or. en

Ändringsförslag 346
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 85

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(85) Behöriga myndigheter bör beviljas 
uttryckliga befogenheter för att begränsa 
möjligheterna för varje person eller 
kategori av personer att ingå ett 
råvarurelaterat derivatkontrakt. 
Tillämpning av gränser bör vara möjlig 
både för enskilda transaktioner och för 
positioner som byggts upp med tiden. I 
synnerhet i det sistnämnda fallet bör den 
behöriga myndigheten säkerställa att dessa 
positionslimiter är icke-diskriminerande, 
tydligt specificerade, tar vederbörlig 
hänsyn till den aktuella marknadens 
särdrag och är nödvändiga för att 
säkerställa att integriteten hos marknaden 
bevaras och att den fungerar på ett 

(85) Behöriga myndigheter bör beviljas 
uttryckliga befogenheter för att begränsa 
möjligheterna för varje person eller 
kategori av personer att ingå ett 
råvarurelaterat derivatkontrakt. 
Tillämpning av gränser bör vara möjlig 
både för enskilda transaktioner och för 
positioner som byggts upp med tiden. I 
synnerhet i det sistnämnda fallet bör den 
behöriga myndigheten säkerställa att dessa 
positionslimiter är icke-diskriminerande, 
tydligt specificerade, tar vederbörlig 
hänsyn till den aktuella marknadens 
särdrag, är nödvändiga för att säkerställa 
att integriteten hos marknaden bevaras och 
att den fungerar på ett välordnat sätt, och 
är motiverade genom en situation som är 
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välordnat sätt. definierad av Esma med hjälp av tekniska 
standarder för tillsyn.

Or. en

Motivering

Esma bör ges befogenheter att minska volatiliteten på råvarumarknaderna och förhindra 
marknadsstörningar.

Ändringsförslag 347
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 85

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(85) Behöriga myndigheter bör beviljas 
uttryckliga befogenheter för att begränsa 
möjligheterna för varje person eller 
kategori av personer att ingå ett 
råvarurelaterat derivatkontrakt. 
Tillämpning av gränser bör vara möjlig 
både för enskilda transaktioner och för 
positioner som byggts upp med tiden. I 
synnerhet i det sistnämnda fallet bör den 
behöriga myndigheten säkerställa att dessa 
positionslimiter är icke-diskriminerande, 
tydligt specificerade, tar vederbörlig 
hänsyn till den aktuella marknadens 
särdrag och är nödvändiga för att 
säkerställa att integriteten hos marknaden 
bevaras och att den fungerar på ett 
välordnat sätt.

(85) Behöriga myndigheter bör beviljas 
uttryckliga befogenheter för att begränsa 
möjligheterna för varje person eller 
kategori av personer att ingå ett 
råvarurelaterat derivatkontrakt. 
Tillämpning av gränser bör vara möjlig 
både för enskilda transaktioner och för 
positioner som byggts upp med tiden. I 
synnerhet i det sistnämnda fallet bör den 
behöriga myndigheten säkerställa att dessa 
positionslimiter är icke-diskriminerande, 
tydligt specificerade, tar vederbörlig 
hänsyn till den aktuella marknadens 
särdrag och är nödvändiga för att 
säkerställa att integriteten hos marknaden 
bevaras och att den fungerar på ett 
välordnat sätt samt att de eliminerar 
överdriven spekulation.

Or. en

Ändringsförslag 348
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
Wolf Klinz
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Förslag till direktiv
Skäl 86

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(86) Alla handelsplatser som erbjuder 
handel med råvaruderivat bör ha inrättat 
lämpliga begränsningar eller lämpliga 
alternativa arrangemang som är utformade 
för att stärka likviditeten, förhindra 
marknadsmissbruk och säkerställa ordnade 
prissättnings- och avvecklingsvillkor. 
Esma bör upprätthålla och offentliggöra en 
förteckning med sammanfattningar av alla 
sådana gällande bestämmelser. Dessa 
begränsningar eller arrangemang bör 
tillämpas på ett konsekvent sätt och bör ta 
hänsyn till de specifika egenskaperna hos 
marknaden i fråga. De bör vara tydligt 
specificerade i fråga om vem de är 
tillämpliga på och eventuella undantag från 
detta, och även i fråga om de relevanta 
kvantitativa tröskelvärden som utgör 
begränsningarna eller som kan utlösa andra 
skyldigheter. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter, 
inbegripet i syfte att undvika eventuella 
divergerande konsekvenser av de 
begränsningar eller arrangemang som är 
tillämpliga på jämförbara kontrakt på olika
handelsplatser.

(86) Förutom de befogenheter som de 
behöriga myndigheterna får att införa 
positionslimiter bör alla handelsplatser 
som erbjuder handel med råvaruderivat ha 
inrättat lämpliga arrangemang för 
positionsförvaltnings som är utformade för 
att stärka likviditeten, förhindra 
marknadsmissbruk och säkerställa ordnade 
prissättnings- och avvecklingsvillkor. 
Sådana arrangemang kan t.ex. omfatta 
upptäckt av stora 
positionskoncentrationer som byggs upp, 
särskilt kort tid före avveckling, 
positionslimiter, gränser för prisrörelser, 
orderlikvidering eller överföring av öppna 
positioner, tillfälligt handelsstopp, 
ändrade leveransvillkor, annullering av 
order och krav på leveransavsikter. Man 
måste dock inse att en enda handelsplats 
inte kan se de totala positioner som deras 
medlemmar eller deltagare intar i relation 
till den totala marknaden. Esma bör 
definiera de viktigaste kännetecknen för 
en harmoniserad 
positionsförvaltningsordning genom 
tekniska standarder för tillsyn och 
upprätthålla och offentliggöra en
förteckning med sammanfattningar av alla 
sådana gällande bestämmelser. Dessa 
arrangemang bör tillämpas på ett 
konsekvent sätt och bör ta hänsyn till de 
specifika egenskaperna hos marknaden i 
fråga. De bör vara tydligt specificerade i 
fråga om vem de är tillämpliga på och 
eventuella undantag från detta, och även i 
fråga om de relevanta kvantitativa 
tröskelvärden som utgör begränsningarna 
eller som kan utlösa andra skyldigheter. 
Kommissionen bör ha befogenhet att anta 
delegerade akter, inbegripet i syfte att
undvika eventuella divergerande 
konsekvenser av de arrangemang som är 
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tillämpliga på jämförbara kontrakt på olika 
handelsplatser.

Or. en

Motivering

Det måste klarläggas att MiFID II ger befogenheter för behöriga myndigheter att införa 
positionslimiter och att avkräva vissa åtgärder från handelsplatserna. Dessa åtgärder bör 
vara av kompletterande art och inte innebära dubbelarbete. Det finns många sätt som 
handelsplatser kan vidta och faktiskt vidtar åtgärder för att säkerställa ordnade marknader. 
Detta bör erkännas och positionslimiter bör vara exempel på åtgärder som handelsplatsen 
bör införa, men bör inte vara obligatoriska.

Ändringsförslag 349
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 86

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(86) Alla handelsplatser som erbjuder 
handel med råvaruderivat bör ha inrättat 
lämpliga begränsningar eller lämpliga 
alternativa arrangemang som är utformade 
för att stärka likviditeten, förhindra 
marknadsmissbruk och säkerställa ordnade 
prissättnings- och avvecklingsvillkor. 
Esma bör upprätthålla och offentliggöra en 
förteckning med sammanfattningar av alla 
sådana gällande bestämmelser. Dessa 
begränsningar eller arrangemang bör 
tillämpas på ett konsekvent sätt och bör ta 
hänsyn till de specifika egenskaperna hos 
marknaden i fråga. De bör vara tydligt 
specificerade i fråga om vem de är 
tillämpliga på och eventuella undantag från 
detta, och även i fråga om de relevanta 
kvantitativa tröskelvärden som utgör 
begränsningarna eller som kan utlösa andra 
skyldigheter. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter, 
inbegripet i syfte att undvika eventuella 
divergerande konsekvenser av de 

(86) Alla handelsplatser som erbjuder 
handel med råvaruderivat bör ha inrättat 
lämpliga begränsningar och lämpliga 
ytterligare arrangemang som är utformade 
för att stärka likviditeten, förhindra 
marknadsmissbruk och säkerställa en 
ordnad prisbildningsfunktion och ordnade 
avvecklingsvillkor samt eliminera 
överdriven spekulation. Esma bör 
upprätthålla och offentliggöra en 
förteckning med sammanfattningar av alla 
sådana gällande bestämmelser. Dessa 
begränsningar och arrangemang bör 
tillämpas på ett konsekvent sätt och bör ta 
hänsyn till de specifika egenskaperna hos 
marknaden i fråga. De bör vara tydligt 
specificerade i fråga om vem de är 
tillämpliga på och eventuella undantag från 
detta, och även i fråga om de relevanta 
kvantitativa och kvalitativa tröskelvärden 
som utgör begränsningarna eller som kan 
utlösa andra skyldigheter. Kommissionen 
bör ha befogenhet att anta tekniska 
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begränsningar eller arrangemang som är 
tillämpliga på jämförbara kontrakt på olika 
handelsplatser.

standarder för tillsyn, inbegripet i syfte att 
undvika eventuella divergerande 
konsekvenser av de begränsningar och
arrangemang som är tillämpliga på 
jämförbara kontrakt på olika 
handelsplatser.

Or. en

Ändringsförslag 350
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(87) Handelsplatser där de flesta likvida 
råvaruderivat handlas bör varje vecka 
offentliggöra en aggregerad redovisning av 
de positioner som innehas av olika typer av 
marknadsdeltagare, inklusive kunderna hos 
dem som inte handlar för egen räkning. En 
uttömmande och detaljerad redovisning 
både per typ av marknadsdeltagare och per 
enskild marknadsdeltagare bör på begäran 
göras tillgänglig för den behöriga 
myndigheten.

(87) Handelsplatser där de flesta likvida 
råvaruderivat handlas bör varje vecka 
offentliggöra en aggregerad redovisning av 
de positioner som innehas av olika typer av 
marknadsdeltagare, inklusive kunderna hos 
dem som inte handlar för egen räkning. En 
uttömmande och detaljerad redovisning 
både per typ av marknadsdeltagare och per 
enskild marknadsdeltagare bör på begäran 
regelbundet meddelas den behöriga 
myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 351
Robert Goebbels, Markus Ferber

Förslag till direktiv
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88) Med hänsyn till den kommuniké som 
utfärdades av G20-ländernas 
finansministrar och centralbankschefer 
den 15 april 2011 om att säkerställa att 

utgår
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deltagare på råvaruderivatmarknader bör 
omfattas av lämplig reglering och tillsyn, 
bör undantagen från direktiv 2004/39/EG 
för olika deltagare som är aktiva på 
råvaruderivatmarknader modifieras för 
att säkerställa att verksamhet som bedrivs 
av företag som inte är en del av en 
finansiell grupp, och som inbegriper 
risksäkring avseende 
produktionsrelaterade och andra risker 
samt tillhandahållande av 
investeringstjänster avseende 
råvaruderivat eller exotiska derivat som 
en sidotjänst till kunder inom 
huvudverksamheten fortfarande är 
undantagen, men att företag som 
specialiserar sig på handel med råvaror 
och råvaruderivat förs in i 
tillämpningsområdet för detta direktiv.

Or. en

Motivering

Skälet är inte förenligt med de snäva undantagen i artikel 2 och skapar tvetydighet.

Ändringsförslag 352
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88) Med hänsyn till den kommuniké som 
utfärdades av G20-ländernas 
finansministrar och centralbankschefer den 
15 april 2011 om att säkerställa att 
deltagare på råvaruderivatmarknader bör 
omfattas av lämplig reglering och tillsyn, 
bör undantagen från direktiv 2004/39/EG 
för olika deltagare som är aktiva på 
råvaruderivatmarknader modifieras för att 
säkerställa att verksamhet som bedrivs av 
företag som inte är en del av en finansiell 
grupp, och som inbegriper risksäkring 

(88) Med hänsyn till den kommuniké som 
utfärdades av G20-ländernas 
finansministrar och centralbankschefer den 
15 april 2011 om att säkerställa att 
deltagare på råvaruderivatmarknader bör 
omfattas av lämplig reglering och tillsyn, 
bör undantagen från direktiv 2004/39/EG 
för olika deltagare som är aktiva på 
råvaruderivatmarknader modifieras för att 
säkerställa att verksamhet som bedrivs av 
företag som inte är en del av en finansiell 
grupp, och som inbegriper risksäkring 
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avseende produktionsrelaterade och andra 
risker samt tillhandahållande av 
investeringstjänster avseende råvaruderivat 
eller exotiska derivat som en sidotjänst till 
kunder inom huvudverksamheten 
fortfarande är undantagen, men att företag 
som specialiserar sig på handel med 
råvaror och råvaruderivat förs in i 
tillämpningsområdet för detta direktiv.

avseende produktionsrelaterade och andra 
risker samt tillhandahållande av 
investeringstjänster avseende råvaruderivat 
eller exotiska derivat som en sidotjänst till 
kunder inom huvudverksamheten 
fortfarande är undantagen. Man måste ta 
hänsyn till att företag vilkas 
huvudverksamhet består i att producera 
och/eller tillhandahålla råvaror och som 
handlar med råvaruderivat för egen 
räkning som en sidotjänst redan omfattas 
av sektorsspecifika bestämmelser, t.ex. 
skräddarsydd tillsyn och 
rapporteringsskyldigheter som särskilt 
avser avistatransaktioner och fysiska 
terminstransaktioner, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1227/2011 (Remit), 
och omfattas av rapporteringsskyldigheter 
vad gäller standardiserade 
derivattransaktioner och av tillsyn i 
enlighet med förordning (EU) nr .../... 
(Emir). Företag som specialiserar sig på 
handel med råvaror och råvaruderivat bör 
emellertid föras in i tillämpningsområdet 
för detta direktiv.

Or. de

Motivering

Unternehmen, die bereits unter die EMIR-Verordnung und sektorspezifische Regulierungen 
(wie z.B. die Verordnung 2011/1227/EG, REMIT) fallen, sollten vom Anwendungsbereich der 
MiFID ausgenommen werden, soweit ihre Aktivitäten eine Nebentätigkeit zu ihrer 3 
Haupttätigkeit darstellen. Die REMIT-Verordnung sieht eine effektive und angemessene 
Marktüberwachung sowie Transaktionsmeldepflichten vor, die sich ausdrücklich auf 
Transaktionen beziehen, die nicht in den Anwendungsbereich der MiFID fallen. Zudem wird 
die EMIR-Verordnung u.a. einen Rahmen für die Meldung von Transaktionen, zentrales 
Clearing sowie weitere Anforderungen an das Risikomanagement enthalten.

Ändringsförslag 353
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 88
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88) Med hänsyn till den kommuniké som 
utfärdades av G20-ländernas 
finansministrar och centralbankschefer den 
15 april 2011 om att säkerställa att 
deltagare på råvaruderivatmarknader bör 
omfattas av lämplig reglering och tillsyn, 
bör undantagen från direktiv 2004/39/EG 
för olika deltagare som är aktiva på 
råvaruderivatmarknader modifieras för att 
säkerställa att verksamhet som bedrivs av 
företag som inte är en del av en finansiell 
grupp, och som inbegriper risksäkring 
avseende produktionsrelaterade och andra 
risker samt tillhandahållande av 
investeringstjänster avseende råvaruderivat 
eller exotiska derivat som en sidotjänst till 
kunder inom huvudverksamheten 
fortfarande är undantagen, men att företag 
som specialiserar sig på handel med 
råvaror och råvaruderivat förs in i 
tillämpningsområdet för detta direktiv.

(88) Med hänsyn till den kommuniké som 
utfärdades av G20-ländernas 
finansministrar och centralbankschefer den 
15 april 2011 om att säkerställa att 
deltagare på råvaruderivatmarknader bör 
omfattas av lämplig reglering och tillsyn, 
bör undantagen från direktiv 2004/39/EG 
för olika deltagare som är aktiva på 
råvaruderivatmarknader modifieras för att 
säkerställa att verksamhet som bedrivs av 
företag som inte är en del av en finansiell 
grupp, och som inbegriper risksäkring 
avseende produktionsrelaterade och andra 
risker samt tillhandahållande av 
investeringstjänster avseende råvaruderivat 
eller exotiska derivat som en sidotjänst till 
kunder inom huvudverksamheten 
fortfarande är undantagen om storleken på 
eller effekterna av denna verksamhet inte 
är väsentlig på marknaden, men att 
företag som specialiserar sig på handel 
med råvaror och råvaruderivat förs in i 
tillämpningsområdet för detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 354
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 88a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88 a) I linje med kommunikén från G20 
och för att främja global harmonisering 
och undvika regelarbitrage bör 
definitionen av derivatinstrument 
tydligare undanta varje 
försäljningskontrakt avseende en råvara 
för framtida eller uppskjuten leverans, så 
länge som transaktionen inte har karaktär 
av en annan typ av derivatinstrument.
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Or. en

Motivering

Ett uttryckligt undantag för produkter för framtida leverans behövs för att en gång för alla 
fastslå att dessa produkter inte ska anses vara ”andra derivatinstrument”. Förslaget skulle 
anpassa EU-lagstiftningen till definitionen av swappar enligt Dodd-Frank-akten i USA där 
kontrakt med underliggande framtida leverans av råvaror inte betraktas som swappar.

Ändringsförslag 355
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Skäl 89

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(89) Det är önskvärt att göra det lättare för 
små och medelstora företag att få tillgång 
till kapital och att främja 
vidareutvecklingen av specialiserade 
marknader som syftar till att tillgodose 
behoven hos emittenter som är små och 
medelstora företag. Dessa marknader, som 
vanligen drivs som MTF-plattformar enligt 
detta direktiv, kallas i allmänhet marknader 
för små och medelstora företag, 
tillväxtmarknader eller sidomarknader. 
Skapandet av en ny underkategori inom 
kategorin MTF-plattformar –
tillväxtmarknad för små och medelstora 
företag – och registreringen av dessa 
marknader bör öka deras synlighet och 
stärka deras profil och bidra till 
utvecklingen av gemensamma, 
Europaomfattande tillsynsstandarder för 
dessa marknader.

(89) Det är önskvärt att göra det lättare för 
små och medelstora företag att få tillgång 
till kapital och att främja 
vidareutvecklingen av specialiserade 
marknader som syftar till att tillgodose 
behoven hos emittenter som är små och 
medelstora företag. Dessa marknader, som 
vanligen drivs som MTF-plattformar enligt 
detta direktiv, kallas i allmänhet marknader 
för små och medelstora företag, 
tillväxtmarknader eller sidomarknader. 
Skapandet av en ny underkategori inom 
kategorin MTF-plattformar –
tillväxtmarknad för små och medelstora 
företag – och registreringen av dessa 
marknader bör öka deras synlighet och 
stärka deras profil och bidra till 
utvecklingen av gemensamma, 
Europaomfattande tillsynsstandarder för 
dessa marknader. Uppmärksamheten bör 
koncentreras på hur man ska lagstifta i 
framtiden för att främja och understödja 
användningen av denna marknad som en 
ny tillgångsklass som kan vara av intresse 
för investerare. All annan EU-lagstiftning 
avseende marknader bör uppdateras för
att minska de administrativa bördorna 
och för att skapa ytterligare incitament 
för notering av små och medelstora 
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företag på tillväxtmarknaderna för små 
och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 356
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Skäl 94

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(94) Med tanke på det betydande 
inflytande och den betydande 
marknadsandel som uppnåtts av olika 
MTF-plattformar, är det lämpligt att 
säkerställa att det inrättas adekvata 
arrangemang för samarbete mellan MTF-
plattformens behöriga myndighet och den 
behöriga myndigheten inom den 
jurisdiktion där MTF-plattformen 
tillhandahåller tjänster. För att föregripa 
en eventuell liknande utveckling bör detta 
utsträckas till att omfatta OTF-
plattformar.

(94) Med tanke på det betydande 
inflytande och den betydande 
marknadsandel som uppnåtts av olika 
MTF-plattformar, är det lämpligt att 
säkerställa att det inrättas adekvata 
arrangemang för samarbete mellan MTF-
plattformens behöriga myndighet och den 
behöriga myndigheten inom den 
jurisdiktion där MTF-plattformen 
tillhandahåller tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 357
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 99

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(99) För att de behöriga myndigheterna ska 
kunna upptäcka potentiella överträdelser 
bör de ha nödvändiga 
utredningsbefogenheter, och de bör inrätta 
effektiva mekanismer för att uppmuntra 
rapportering av potentiella eller faktiska 
överträdelser. Dessa mekanismer bör inte 

(99) För att de behöriga myndigheterna ska 
kunna upptäcka potentiella överträdelser 
bör de ha nödvändiga 
utredningsbefogenheter, och de bör inrätta 
effektiva och pålitliga mekanismer för att 
uppmuntra rapportering av potentiella eller 
faktiska överträdelser. Arbetstagare som 



PE489.463v01-00 126/133 AM\901763SV.doc

SV

påverka tillbörligt skydd av anklagade 
personer. Lämpliga förfaranden bör inrättas 
för att säkerställa den rapporterade 
personens rätt till försvar och rätt att yttra 
sig före antagandet av ett slutgiltigt beslut 
som berör personen, samt rätten att i 
domstol överklaga ett beslut som rör 
personen.

rapporterar överträdelser inom sina egna 
institut bör ha ett gott skydd och 
garanteras fullständig anonymitet. Dessa 
mekanismer bör inte påverka tillbörligt 
skydd av anklagade personer. Lämpliga 
förfaranden bör inrättas för att säkerställa 
den rapporterade personens rätt till försvar 
och rätt att yttra sig före antagandet av ett 
slutgiltigt beslut som berör personen, samt 
rätten att i domstol överklaga ett beslut 
som rör personen.

Or. en

Ändringsförslag 358
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Skäl 101

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(101) Detta direktiv bör inte påverka
tillämpningen av bestämmelser om 
straffrättsliga sanktioner i 
medlemsstaternas lagstiftning.

(101) Detta direktiv påverkar inte
tillämpningen av bestämmelser om 
straffrättsliga sanktioner i 
medlemsstaternas lagstiftning.

Or. en

Motivering

Detta är exaktare.

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

Förslag till direktiv
Skäl 108

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(108) Tekniska standarder för finansiella 
tjänster bör säkerställa en konsekvent 
harmonisering och ett adekvat skydd för 

(108) Tekniska standarder för finansiella 
tjänster bör säkerställa en konsekvent 
harmonisering och ett adekvat skydd för 
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insättare, investerare och konsumenter 
inom hela unionen. Det vore effektivt och 
lämpligt att överlåta åt Esma, som är ett 
organ med högspecialiserad expertis, att
utarbeta förslag till tekniska standarder för 
tillsyn och genomförande vilka inte 
inbegriper policyval, för överlämnande till 
kommissionen.

insättare, investerare och konsumenter 
inom hela unionen. Det vore effektivt och 
lämpligt att överlåta åt Esma, som är ett 
organ med högspecialiserad expertis, att 
utarbeta förslag till tekniska standarder för 
tillsyn och genomförande vilka inte 
inbegriper policyval, för överlämnande till 
kommissionen. För att garantera 
konsekvent skydd för investerare och 
konsumenter inom sektorerna för 
finansiella tjänster bör Esma i så stor 
utsträckning som möjligt genomföra sina 
uppgifter i nära samarbete med de andra 
två tillsynsmyndigheterna inom ramen för 
den gemensamma kommittén. 

Or. en

Motivering

För att garantera konsekvent skydd för investerare och konsumenter i alla finansiella sektorer 
bör Esma i så stor utsträckning som möjligt genomföra sina uppgifter i nära samarbete med 
de andra två ESA-myndigheterna inom ramen för den gemensamma kommittén (förslag från 
ECB). 

Ändringsförslag 360
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Skäl 108

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(108) Tekniska standarder för finansiella 
tjänster bör säkerställa en konsekvent 
harmonisering och ett adekvat skydd för 
insättare, investerare och konsumenter 
inom hela unionen. Det vore effektivt och 
lämpligt att överlåta åt Esma, som är ett 
organ med högspecialiserad expertis, att 
utarbeta förslag till tekniska standarder för 
tillsyn och genomförande vilka inte 
inbegriper policyval, för överlämnande till 
kommissionen.

(108) Tekniska standarder för finansiella 
tjänster bör säkerställa en konsekvent 
harmonisering och ett adekvat skydd för 
insättare, investerare och konsumenter 
inom hela unionen. Det vore effektivt och 
lämpligt att överlåta åt Esma, som är ett 
organ med högspecialiserad expertis, att 
utarbeta förslag till tekniska standarder för 
tillsyn och genomförande vilka inte 
inbegriper policyval, för överlämnande till 
kommissionen. För att garantera 
konsekvent skydd för investerare och 
konsumenter inom sektorerna för 
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finansiella tjänster bör Esma i så stor 
utsträckning som möjligt genomföra sina 
uppgifter i nära samarbete med de andra 
två tillsynsmyndigheterna inom ramen för 
den gemensamma kommittén. 

Or. en

Motivering

För att garantera konsekvent skydd för investerare och konsumenter i alla finansiella sektorer 
bör Esma i så stor utsträckning som möjligt genomföra sina uppgifter i nära samarbete med 
de andra två ESA-myndigheterna inom ramen för den gemensamma kommittén. 

Ändringsförslag 361
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Skäl 109

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(109) Kommissionen bör anta det förslag 
till tekniska standarder för tillsyn som 
utarbetats av Esma enligt artikel 7 
beträffande förfaranden för att bevilja och 
avslå ansökningar om auktorisation av 
värdepappersföretag, artiklarna 9 och 48 
beträffande krav för ledningsorgan, artikel 
12 beträffande förvärv av kvalificerat 
innehav, artikel 27 beträffande 
skyldigheten att utföra order på de villkor 
som är mest förmånliga för kunder, 
artiklarna 34 och 54 beträffande samarbete 
och informationsutbyte, artikel 36 
beträffande frihet att tillhandahålla 
investeringstjänster och utföra 
investeringsverksamhet, artikel 37 
beträffande etablering av en filial, artikel 
44 beträffande tredjelandsföretags 
tillhandahållande av tjänster, artikel 63 
beträffande förfaranden för att bevilja och 
avslå ansökningar om auktorisation av 
leverantörer av datarapporteringstjänster, 

(109) Kommissionen bör anta det förslag 
till tekniska standarder för tillsyn som 
utarbetats av Esma enligt artikel 7 
beträffande förfaranden för att bevilja och 
avslå ansökningar om auktorisation av 
värdepappersföretag, artiklarna 9 och 48 
beträffande krav för ledningsorgan, artikel 
12 beträffande förvärv av kvalificerat 
innehav, artikel 27 beträffande 
skyldigheten att utföra order på de villkor 
som är mest förmånliga för kunder, 
artiklarna 34 och 54 beträffande samarbete 
och informationsutbyte, artikel 36 
beträffande frihet att tillhandahålla 
investeringstjänster och utföra 
investeringsverksamhet, artikel 37 
beträffande etablering av en filial, artikel 
44 beträffande tredjelandsföretags 
tillhandahållande av tjänster, artikel 59 
beträffande tillämpning av 
positionsförvaltning på 
råvaruderivatmarknader, artikel 63 
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artiklarna 66 och 67 beträffande 
organisatoriska krav för godkända 
publiceringsarrangemang och 
tillhandahållare av konsoliderad 
handelsinformation och artikel 84 
beträffande samarbete mellan behöriga 
myndigheter. Kommissionen bör anta 
dessa förslag till tekniska standarder för 
tillsyn genom delegerade akter i enlighet 
med artikel 290 i EUF-fördraget och i 
enlighet med artiklarna 10–14 i förordning 
(EU) nr 1093/2010.

beträffande förfaranden för att bevilja och 
avslå ansökningar om auktorisation av 
leverantörer av datarapporteringstjänster, 
artiklarna 66 och 67 beträffande 
organisatoriska krav för godkända 
publiceringsarrangemang och 
tillhandahållare av konsoliderad 
handelsinformation och artikel 84 
beträffande samarbete mellan behöriga 
myndigheter. Kommissionen bör anta 
dessa förslag till tekniska standarder för 
tillsyn genom delegerade akter i enlighet 
med artikel 290 i EUF-fördraget och i 
enlighet med artiklarna 10–14 i förordning 
(EU) nr 1093/2010.

Or. en

Ändringsförslag 362
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Skäl 110

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(110) Kommissionen bör också ha 
befogenhet att anta tekniska standarder för 
genomförande genom genomförandeakter i 
enlighet med artikel 291 i EUF-fördraget 
och i enlighet med artikel 15 i förordning 
(EU) nr 1095/2010. Esma bör anförtros 
utarbetandet av tekniska standarder för 
överlämnande till kommissionen enligt 
artikel 7 beträffande förfaranden för att 
bevilja och avslå ansökningar om 
auktorisation av värdepappersföretag, 
artikel 12 beträffande förvärv av 
kvalificerat innehav, artikel 18 beträffande 
handel och avslut av transaktioner på 
MTF-plattformar och OTF-plattformar, 
artiklarna 32, 33 och 53 beträffande 
tillfälligt stopp för handel med instrument 
och avförande av instrument från handel, 
artikel 36 beträffande frihet att 
tillhandahålla investeringstjänster och 

(110) Kommissionen bör också ha 
befogenhet att anta tekniska standarder för 
genomförande genom genomförandeakter i 
enlighet med artikel 291 i EUF-fördraget 
och i enlighet med artikel 15 i förordning 
(EU) nr 1095/2010. Esma bör anförtros 
utarbetandet av tekniska standarder för 
överlämnande till kommissionen enligt 
artikel 7 beträffande förfaranden för att 
bevilja och avslå ansökningar om 
auktorisation av värdepappersföretag, 
artikel 12 beträffande förvärv av 
kvalificerat innehav, artikel 18 beträffande 
handel och avslut av transaktioner på 
MTF-plattformar, artiklarna 32, 33 och 53 
beträffande tillfälligt stopp för handel med 
instrument och avförande av instrument 
från handel, artikel 36 beträffande frihet att 
tillhandahålla investeringstjänster och 
utföra investeringsverksamhet, artikel 37 
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utföra investeringsverksamhet, artikel 37 
beträffande etablering av en filial, artikel 
44 beträffande tredjelandsföretags 
tillhandahållande av tjänster, artikel 60 
beträffande positionsrapportering per 
handlarkategori, artikel 78 beträffande 
överlämnande av information till Esma, 
artikel 83 beträffande skyldighet att 
samarbeta, artikel 84 beträffande samarbete 
mellan behöriga myndigheter, artikel 85 
beträffande informationsutbyte och artikel 
88 beträffande samråd före beviljande av 
auktorisation.

beträffande etablering av en filial, artikel 
44 beträffande tredjelandsföretags 
tillhandahållande av tjänster, artikel 60 
beträffande positionsrapportering per 
handlarkategori, artikel 78 beträffande 
överlämnande av information till Esma, 
artikel 83 beträffande skyldighet att 
samarbeta, artikel 84 beträffande samarbete 
mellan behöriga myndigheter, artikel 85 
beträffande informationsutbyte och artikel 
88 beträffande samråd före beviljande av 
auktorisation.

Or. en

Ändringsförslag 363
Anne E. Jensen

Förslag till direktiv
Skäl 111

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(111) Kommissionen bör överlämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
med en utvärdering av organiserade 
handelsplattformars funktion, funktionen 
hos ordningen för tillväxtmarknader för 
små och medelstora företag, verkan av krav 
avseende automatiserad handel och 
högfrekvenshandel, erfarenheterna från 
mekanismen för förbud mot vissa 
produkter eller metoder och verkan av 
åtgärderna avseende 
råvaruderivatmarknader.

(111) Kommissionen bör överlämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
med en utvärdering av organiserade 
handelsplattformars funktion, funktionen 
hos ordningen för tillväxtmarknader för 
små och medelstora företag, verkan av krav 
avseende automatiserad handel och 
högfrekvenshandel, erfarenheterna från 
mekanismen för förbud mot vissa 
produkter eller metoder, effekterna av 
införandet av konsoliderad 
handelsinformation för aktier, inklusive 
den allmänna prisutvecklingen på 
marknadsuppgifter, och verkan av 
åtgärderna avseende 
råvaruderivatmarknader.

Or. en
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Ändringsförslag 364
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 113

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(113) Inrättandet av konsoliderad 
handelsinformation för andra instrument än 
aktier anses vara svårare att genomföra än 
konsoliderad handelsinformation för 
aktieinstrument, och potentiella 
leverantörer bör kunna skaffa sig 
erfarenheter från det sistnämnda innan man 
konstruerar det förstnämnda. För att 
underlätta ett korrekt inrättande av 
konsoliderad handelsinformation för andra 
instrument än aktier är det därför lämpligt 
att föreskriva ett senareläggande av 
tillämpningsdatumet för de nationella 
bestämmelser som införlivar den relevanta 
bestämmelsen.

(113) Inrättandet av konsoliderad 
handelsinformation för andra instrument än 
aktier anses vara svårare att genomföra än 
konsoliderad handelsinformation för 
aktieinstrument, och potentiella 
leverantörer bör kunna skaffa sig 
erfarenheter från det sistnämnda innan man 
konstruerar det förstnämnda. För att 
underlätta ett korrekt inrättande av 
konsoliderad handelsinformation för andra 
instrument än aktier är det därför lämpligt 
att föreskriva ett senareläggande av 
tillämpningsdatumet för de nationella 
bestämmelser som införlivar den relevanta 
bestämmelsen. Om en kommersiell 
lösning inte skulle ge en effektiv 
konsoliderad handelsinformation för 
andra instrument än aktier bör 
kommissionen presentera en offentlig 
lösning för en konsoliderad 
handelsinformation för andra instrument 
än aktier, genom vilken man kan uppnå 
en effektiv transparens efter genomförd 
handel.

Or. en

Ändringsförslag 365
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Skäl 113a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(113 a) Europeiska kommissionen bör i 
framtida förslag till 
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värdepapperslagstiftning lägga fram 
konkreta lagstiftningsförslag till 
definition av förvaring och handhavande 
av de finansiella instrument som räknas 
upp i bilaga I avsnitt B strecksats 1, vilka 
typer av enheter inom och utanför EU 
som kan få licens för att utföra dessa 
tjänster samt dessa enheters rättigheter 
och skyldigheter, med syftet att garantera 
värdepapperens integritet, absolut 
transparens och skydd för 
slutinvesterarnas rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 366
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Skäl 113a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(113 a) För långsiktig stabilitet, tillsyn 
och förståelse av aggregerade 
finansflöden är det önskvärt att man 
maximerar transaktionskartläggningen i 
realtid eller nästan realtid och de 
automatiserade analysrutinerna. Mot 
denna bakgrund bör man främja 
standardisering av identitetsbeteckningar 
och vissa meddelandesegment, med 
rättvisa, rimliga, icke-diskriminerande 
licensvillkor avseende eventuella 
immateriella rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 367
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Skäl 113b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(113 b) Kommissionen bör i samarbete 
med Esma, EBA och ESRB främja arbetet 
med identitetsbeteckningar som anger 
strukturerade och komplexa produkters 
natur, vilken typ av tillgångar de 
innehåller samt deras komplexitetsgrad.

Or. en

Motivering

Det bör vara möjligt att från identitetsbeteckningarna utläsa till exempel huruvida en produkt 
innehåller derivat eller repor.


