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Ændringsforslag 368
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
investeringsselskaber, regulerede 
markeder, udbydere af 
dataindberetningstjenester og 
tredjelandsselskaber, der yder 
investeringsservice eller udfører 
investeringsaktiviteter i Unionen.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
investeringsselskaber, finansielle 
instrumenter (herunder 
investeringsrelaterede instrumenter),
regulerede markeder, udbydere af 
dataindberetningstjenester og 
tredjelandsselskaber, der yder 
investeringsservice eller udfører 
investeringsaktiviteter i Unionen.

Or. nl

Ændringsforslag 369
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
investeringsselskaber, regulerede 
markeder, udbydere af 
dataindberetningstjenester og 
tredjelandsselskaber, der yder 
investeringsservice eller udfører 
investeringsaktiviteter i Unionen.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
investeringsselskaber, 
medarbejderaktieejerskab, regulerede 
markeder, udbydere af 
dataindberetningstjenester og 
tredjelandsselskaber, der yder 
investeringsservice eller udfører 
investeringsaktiviteter i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 370
Syed Kamall, Kay Swinburne

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Følgende bestemmelser finder tillige 
anvendelse på kreditinstitutter, som i 
henhold til direktiv 2006/48/EF har 
tilladelse til at yde en eller flere 
investeringsserviceydelser og/eller udføre 
en eller flere investeringsaktiviteter, og til 
at sælge - eller rådgive kunder i forbindelse 
med - andre indskud end dem, hvis afkast 
er bestemt af en rente:

3. Følgende bestemmelser finder tillige 
anvendelse på kreditinstitutter, som i 
henhold til direktiv 2006/48/EF har 
tilladelse til at yde en eller flere 
investeringsserviceydelser og/eller udføre 
en eller flere investeringsaktiviteter, og til 
at sælge - eller rådgive kunder i forbindelse 
med - andre indskud end dem, der 
udelukkende og direkte er knyttet til en 
central benchmarkrente på 
medlemsstatsplan eller EU-plan eller til et 
tredjelands generelt accepterede 
internationale referencerente.

– artikel 2, stk. 2, artikel 9, stk. 6, og
artikel 14, 16, 17 og 18.
– kapitel II i afsnit II, bortset fra artikel 
29, stk. 2, andet afsnit
– kapitel III i afsnit II, bortset fra artikel 
36, stk. 2, 3 og 4, og artikel 37, stk. 2, 3, 4, 
5, 6 (9) og (10)
– artikel 69-80 og artikel 84, 89 og 90

Or. en

Begrundelse

Denne definition af rentesatser sikrer, at større indekser som EURIBOR, LIBOR, Federal 
Reserve Rates, uanset om de er faste eller flydende, betragtes som basisprodukter. Andre 
former for satser, der fastsættes i henhold til en formel, kan betragtes som strukturerede og 
dermed underlagt passende regulering under MiFID-rammedirektivet.

Ændringsforslag 371
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Følgende bestemmelser finder tillige 3. Dette direktiv finder tillige anvendelse 
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anvendelse på kreditinstitutter, som i 
henhold til direktiv 2006/48/EF har 
tilladelse til at yde en eller flere 
investeringsserviceydelser og/eller udføre 
en eller flere investeringsaktiviteter, og til 
at sælge - eller rådgive kunder i forbindelse 
med - andre indskud end dem, hvis afkast 
er bestemt af en rente:

på godkendelses- og driftsvilkår for
kreditinstitutter, som i henhold til direktiv 
2006/48/EF har tilladelse til at yde en eller 
flere investeringsserviceydelser og/eller 
udføre en eller flere investeringsaktiviteter, 
og til at sælge - eller rådgive kunder i 
forbindelse med - andre indskud end dem, 
hvis afkast er bestemt af en rente.

– artikel 2, stk. 2, artikel 9, stk. 6, og
artikel 14, 16, 17 og 18.
– kapitel II i afsnit II, bortset fra artikel 
29, stk. 2, andet afsnit
– kapitel III i afsnit II, bortset fra artikel 
36, stk. 2, 3 og 4, og artikel 37, stk. 2, 3, 4, 
5, 6 (9) og (10)
– artikel 69-80 og artikel 84, 89 og 90

Or. en

Ændringsforslag 372
Philippe De Backer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Følgende bestemmelser finder tillige 
anvendelse på kreditinstitutter, som i 
henhold til direktiv 2006/48/EF har 
tilladelse til at yde en eller flere 
investeringsserviceydelser og/eller udføre 
en eller flere investeringsaktiviteter, og til 
at sælge - eller rådgive kunder i forbindelse 
med - andre indskud end dem, hvis afkast 
er bestemt af en rente:

3. Følgende bestemmelser finder tillige 
anvendelse på kreditinstitutter, som i 
henhold til direktiv 2006/48/EF har 
tilladelse til at yde en eller flere 
investeringsserviceydelser og/eller udføre 
en eller flere investeringsaktiviteter, og til 
at sælge - eller rådgive kunder i forbindelse 
med - andre indskud end dem, hvis afkast 
er bestemt af en rente, samt enhver anden 
virksomhed, der udfører en eller flere 
investeringsaktiviteter eller udbyder 
investeringsrelaterede instrumenter:

Or. nl
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Ændringsforslag 373
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Følgende bestemmelser finder tillige 
anvendelse på kreditinstitutter, som i 
henhold til direktiv 2006/48/EF har 
tilladelse til at yde en eller flere 
investeringsserviceydelser og/eller udføre 
en eller flere investeringsaktiviteter, og til 
at sælge - eller rådgive kunder i forbindelse 
med - andre indskud end dem, hvis afkast 
er bestemt af en rente:

3. Følgende bestemmelser finder tillige 
anvendelse på kreditinstitutter, som i 
henhold til direktiv 2006/48/EF har 
tilladelse til at yde en eller flere 
investeringsserviceydelser og/eller udføre 
en eller flere investeringsaktiviteter, og til 
at sælge - eller rådgive kunder i forbindelse 
med - strukturerede indskud:

Or. en

Begrundelse

Rene indskud som f.eks. sparebøger og indskud med faste og flydende rentesatser bør fortsat 
ligge uden for anvendelsesområdet for MiFID, og kun strukturerede indskud bør medtages.

Ændringsforslag 374
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Følgende bestemmelser finder tillige 
anvendelse på kreditinstitutter, som i 
henhold til direktiv 2006/48/EF har 
tilladelse til at yde en eller flere 
investeringsserviceydelser og/eller udføre 
en eller flere investeringsaktiviteter, og til
at sælge - eller rådgive kunder i forbindelse 
med - andre indskud end dem, hvis afkast 
er bestemt af en rente:

3. Følgende bestemmelser finder tillige 
anvendelse på kreditinstitutter, som i 
henhold til direktiv 2006/48/EF har 
tilladelse til at yde en eller flere 
investeringsserviceydelser og/eller udføre 
en eller flere investeringsaktiviteter, og på 
kreditinstitutter og investeringsselskaber, 
når det drejer sig om at sælge - eller 
rådgive kunder i forbindelse med - andre 
indskud end dem, hvis afkast er bestemt af 
en rente:

Or. en
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Ændringsforslag 375
Syed Kamall, Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Følgende bestemmelser finder tillige 
anvendelse på forsikringsselskaber og 
forsikringsformidlere, herunder bundne 
forsikringsformidlere, der er godkendt 
eller registreret i henhold til henholdsvis 
direktiv 2002/83/EF, direktiv 
2009/138/EF eller direktiv 2002/92/EF, 
når de sælger eller rådgiver kunder om 
forsikringsbaserede investeringer:
- artikel 16, stk. 3;
- artikel 23-26. og
- artikel 69-80 og 83-91, hvor det er 
nødvendigt for, at de kompetente 
myndigheder kan gennemføre 
ovennævnte artikler i tilknytning til 
forsikringsbaserede investeringer.

Or. {EN}en

Begrundelse

Dette nye stykke anvender de specifikke regler for forretningsadfærd i MiFID på 
forsikringsbaserede investeringer, idet der ikke anvendes nogen unødvendige artikler, der kan 
have uforudsete virkninger på forsikringsbaserede investeringer eller forsikringsselskaber.

Ændringsforslag 376
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder ikke anvendelse på: 1. Uden at indberetningsforpligtelsen i 
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afsnit IV tilsidesættes, finder dette direktiv 
finder ikke anvendelse på:

Or. en

Begrundelse

Positionsrapportering på råvaremarkeder bør ikke være omfattet af nogen undtagelser.

Ændringsforslag 377
Philippe De Backer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsikringsselskaber samt selskaber, der 
foretager genforsikring og retrocession 
som omhandlet i direktiv 2009/138/EF

a) forsikringsselskaber samt selskaber, der 
foretager genforsikring og retrocession 
som omhandlet i direktiv 2009/138/EF, for 
så vidt disse ikke udbyder 
investeringsrelaterede instrumenter

Or. nl

Ændringsforslag 378
Syed Kamall, Kay Swinburne

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsikringsselskaber samt selskaber, der 
foretager genforsikring og retrocession 
som omhandlet i direktiv 2009/138/EF

a) forsikringsselskaber samt selskaber, der 
foretager genforsikring og retrocession 
som omhandlet i direktiv 2009/138/EF, 
undtaget som beskrevet i artikel 1, stk. 4

Or. en

Begrundelse

Denne undtagelse er nødvendig for at sikre, at artikel 1, stk. 4, har en virkning i forhold til at 
anvende de relevante afsnit om forretningsskik i MiFID på forsikringsbaserede investeringer.
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Ændringsforslag 379
Kay Swinburne

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) valutaspotmarkeder

Or. en

Ændringsforslag 380
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) personer, der yder investeringsservice, 
hvis denne service ydes lejlighedsvist i 
forbindelse med erhvervsmæssig 
virksomhed, såfremt denne virksomhed er 
reguleret ved lov eller fagetisk kodeks for 
det pågældende erhverv, som ikke 
udelukker, at der kan ydes service af 
denne art

c) personer, der yder investeringsservice, 
hvis denne service ydes lejlighedsvist i 
forbindelse med erhvervsmæssig 
virksomhed, såfremt denne virksomhed er 
reguleret ved lov

Or. en

Begrundelse

En etisk kodeks kan aldrig svare til lovbestemte eller reguleringsmæssige bestemmelser.

Ændringsforslag 381
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) er medlemmer eller deltagere på et 
reguleret marked eller i en MHF eller

ii) er medlemmer eller deltagere på et 
reguleret marked eller i en MHF eller har 
en direkte elektronisk adgang til et 
reguleret marked eller en MHF eller

Or. en

Ændringsforslag 382
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) er medlemmer eller deltagere på et 
reguleret marked eller i en MHF eller

ii) er medlemmer eller deltagere på et
reguleret marked eller i en MHF, og deres 
aktivitet udgør højfrekvenshandel, eller

Or. en

Begrundelse

Begrænsningen af undtagelserne bør være mere målrettet målet om at medtage MiFID-
aktiviteter, som udgør højfrekvenshandel, uden at det påvirker aktiviteterne i virksomheder, 
som ikke er centrale i forhold til MiFID.

Ændringsforslag 383
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) er medlemmer eller deltagere på et 
reguleret marked eller i en MHF eller

ii) er medlemmer eller deltagere på et 
reguleret marked eller i en MHF, og deres 
aktivitet udgør højfrekvenshandel som 
defineret i artikel 4, eller
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Or. en

Ændringsforslag 384
Robert Goebbels, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) deltager i algoritmisk handel

Or. en

Begrundelse

De krav, der finder anvendelse på virksomheder, som udfører algoritmisk handel og 
højfrekvenshandel, skal fastsættes uafhængigt af, om de handler på vegne af kunder eller for 
egen regning, da handel for egen regning ikke mindsker den bekymring, der ligger til grund 
for behovet for at regulere og overvåge algoritmisk handel, når der tages hensyn til 
kompleksiteten, følsomheden og alvoren af de risici og spørgsmål, som denne form for 
handelsaktivitet rejser. (Et forslag fra ECB).

Ændringsforslag 385
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) deltager i algoritmisk handel, eller

Or. en

Begrundelse

De krav, der finder anvendelse på virksomheder, som udfører algoritmisk handel og 
højfrekvenshandel, skal fastsættes uafhængigt af, om de handler på vegne af kunder eller for 
egen regning, da handel for egen regning ikke mindsker den bekymring, der ligger til grund 
for behovet for at regulere og overvåge algoritmisk handel, når der tages hensyn til 
kompleksiteten, følsomheden og alvoren af de risici og spørgsmål, som denne form for 
handelsaktivitet rejser.
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Ændringsforslag 386
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) handler for egen regning ved hjælp af 
algoritmisk handel, eller

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er baseret på Kommissionens forslag i uofficiel redegørelse om 
højfrekvenshandel. Det er nødvendigt at sikre, at alle højfrekvenshandlende er omfattet af 
direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 387
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) af den kompetente myndighed 
skønnes at have en betydelig 
markedstilstedeværelse

Or. en

Ændringsforslag 388
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) handler for egen regning ved udførelse iii) handler for egen regning ved udførelse 
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af kundeordrer af kundeordrer eller

Or. en

Ændringsforslag 389
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) handler for egen regning ved udførelse 
af kundeordrer

iii) handler for egen regning ved udførelse 
af kundeordrer uden for et reguleret 
marked eller en MHF på et organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag ved at 
indføre et system, der er tilgængeligt for 
tredjeparter, så der kan indgås handler 
med dem

Or. en

Ændringsforslag 390
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) ikke er operatører med 
overholdelsesforpligtelser i henhold til 
direktiv 2003/87/EF 
(emissionshandelsordning), når der er 
tale om emissionskvoter

Or. en

Begrundelse

Andre aktører, der handler inden for emissionshandelsordningen, skal være omfattet af 
MiFID.
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Ændringsforslag 391
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne undtagelse gælder ikke for 
personer, der er undtaget i medfør af litra 
i), som handler for egen regning med 
finansielle instrumenter som medlemmer 
eller deltagere på et reguleret marked 
eller i en MHF, herunder som prisstillere 
i forbindelse med råvarederivater, 
emissionskvoter eller derivater heraf.

udgår

Or. en

Begrundelse

Alle prisstillere og medlemmer af et reguleret marked eller en MHF bør godkendes som 
investeringsselskaber, uanset hvilken type finansielt instrument de beskæftiger sig med.

Ændringsforslag 392
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne undtagelse gælder ikke for 
personer, der er undtaget i medfør af litra 
i), som handler for egen regning med 
finansielle instrumenter som medlemmer 
eller deltagere på et reguleret marked 
eller i en MHF, herunder som prisstillere 
i forbindelse med råvarederivater, 
emissionskvoter eller derivater heraf.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 393
Sylvie Goulard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne undtagelse gælder ikke for 
personer, der er undtaget i medfør af litra 
i), som handler for egen regning med 
finansielle instrumenter som medlemmer 
eller deltagere på et reguleret marked 
eller i en MHF, herunder som prisstillere 
i forbindelse med råvarederivater, 
emissionskvoter eller derivater heraf.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 394
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne undtagelse gælder ikke for 
personer, der er undtaget i medfør af litra 
i), som handler for egen regning med 
finansielle instrumenter som medlemmer 
eller deltagere på et reguleret marked eller i 
en MHF, herunder som prisstillere i 
forbindelse med råvarederivater, 
emissionskvoter eller derivater heraf.

Personer, der er undtaget i medfør af litra 
i), som handler for egen regning med 
finansielle instrumenter som medlemmer 
eller deltagere på et reguleret marked eller i 
en MHF, herunder som prisstillere i 
forbindelse med råvarederivater, 
emissionskvoter eller derivater heraf, skal 
ikke også opfylde betingelserne for denne 
undtagelse.

Or. en

Begrundelse

Forholdet mellem undtagelserne i d) og i) bør præciseres.
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Ændringsforslag 395
Werner Langen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne undtagelse gælder ikke for personer, 
der er undtaget i medfør af litra i), som 
handler for egen regning med finansielle 
instrumenter som medlemmer eller 
deltagere på et reguleret marked eller i en 
MHF, herunder som prisstillere i 
forbindelse med råvarederivater, 
emissionskvoter eller derivater heraf.

Denne undtagelse gælder ikke for personer, 
der er undtaget i medfør af litra i), som 
handler for egen regning med finansielle 
instrumenter som medlemmer eller 
deltagere på et reguleret marked eller i en 
MHF, herunder som prisstillere i 
forbindelse med råvarederivater, 
emissionskvoter eller derivater heraf, der 
er omfattet af enhver anden gældende 
undtagelse i artikel 2.

Or. en

Begrundelse

Forslaget fra Kommissionen er forvirrende og skal præciseres.

Ændringsforslag 396
Pablo Zalba Bidegain

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne undtagelse gælder ikke for
personer, der er undtaget i medfør af litra 
i), som handler for egen regning med 
finansielle instrumenter som medlemmer 
eller deltagere på et reguleret marked eller i 
en MHF, herunder som prisstillere i 
forbindelse med råvarederivater, 
emissionskvoter eller derivater heraf.

Denne undtagelse forhindrer ikke 
personer, som handler for egen regning 
med finansielle instrumenter som 
medlemmer eller deltagere på et reguleret 
marked eller i en MHF, herunder som 
prisstillere i forbindelse med 
råvarederivater, emissionskvoter eller 
derivater heraf, i at være omfattet af 
enhver anden gældende undtagelse i 
artikel 2.
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Or. en

Begrundelse

Teksten ”Denne undtagelse gælder ikke for personer, der er undtaget i medfør af litra i),” i 
Kommissionens forslag er forvirrende og skal præciseres. Begrænsningen af undtagelserne 
bør være mere målrettet målet om at medtage MiFID-aktiviteter, som udgør 
højfrekvenshandel, uden at det påvirker aktiviteterne i virksomheder, som ikke er centrale i 
forhold til MiFID.

Ændringsforslag 397
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) personer, hvis investeringsservice 
udelukkende består i forvaltning af 
ordninger for medarbejderdeltagelse

udgår

Or. en

Begrundelse

Under finanskrisen mistede ansatte og deres familier opsparinger på grund af 
medarbejderaktiernes dramatiske værditab. Det er ikke fornuftigt at koncentrere 
investeringsrisikoen og risikoen for at miste sin løn i den samme virksomhed. Når 
arbejdsgiveren tilbyder aktier, skal det sidestilles med investeringsrådgivning.

Ændringsforslag 398
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) personer, hvis investeringsservice 
udelukkende består i forvaltning af 
ordninger for medarbejderdeltagelse

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 399
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) personer, der yder investeringsservice, 
som kun indebærer forvaltning af 
medarbejderdeltagelsesordninger og
investeringsserviceydelser udelukkende til 
brug for deres modervirksomhed, 
dattervirksomheder eller et af deres 
modervirksomheds andre 
dattervirksomheder

f) personer, der yder investeringsservice, 
som kun indebærer 
investeringsserviceydelser udelukkende til 
brug for deres modervirksomhed, 
dattervirksomheder eller et af deres 
modervirksomheds andre 
dattervirksomheder

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne skal ikke være dårligere beskyttet, når arbejdsgiveren er involveret, end når 
investeringsrådgivningen kommer fra et investeringsselskab.

Ændringsforslag 400
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) offentlige institutioner, som modtager 
finansiering eller opbevarer værdipapirer 
for tredjemand som en opgave af almen 
interesse, den er tildelt i henhold til loven, 
og som i kraft heraf yder én eller flere 
former for investeringsservice

Or. fr
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Ændringsforslag 401
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra i – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– for egen regning handler med finansielle 
instrumenter, bortset fra personer, der 
handler for egen regning ved udførelse af 
kundeordrer, eller

– for egen regning handler med finansielle 
instrumenter, bortset fra personer, der 
handler for egen regning ved udførelse af 
kundeordrer eller ved hjælp af algoritmisk 
handel, eller

Or. en

Ændringsforslag 402
Peter Simon

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra i – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– yder investeringsservice, bortset fra 
handel for egen regning, udelukkende til 
deres moderselskaber, deres 
datterselskaber eller et af deres 
moderselskabs andre datterselskaber, eller

– yder investeringsservice, bortset fra 
handel for egen regning, eller

Or. de

Ændringsforslag 403
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra i – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– for egen regning handler med finansielle (Vedrører ikke den danske tekst)
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instrumenter, bortset fra personer, der 
handler for egen regning ved udførelse af 
kundeordrer,

Or. en

Ændringsforslag 404
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra i – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– for egen regning handler med 
finansielle instrumenter, idet de udfører 
ordrer for deres ejere og i tilfælde af 
virksomheder med fælles ledelse for deres 
associerede selskaber,

Or. de

Begrundelse

De foreslåede definitioner på moderselskaber og datterselskaber tager ikke hensyn til visse 
virksomhedsstrukturer. I energisektoren har mindre og mellemstore virksomheder oprettet 
fælles handelshuse for at kunne blive på eller gå ind på markedet. I revisionen af MiFID skal 
der tages hensyn til disse strukturer for at sikre en afbalanceret og retfærdig regulering.

Ændringsforslag 405
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra i – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– for egen regning handler med 
emissionskvoter, bortset fra personer, som 
ikke er operatører med 
overholdelsesforpligtelser i henhold til 
direktiv 2003/87/EF 
(emissionshandelsordning),



AM\901764DA.doc 21/167 PE489.464v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 406
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra i – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– yder investeringsservice, bortset fra 
handel for egen regning, inden for 
råvarederivater eller udbyder derivataftaler 
henhørende under bilag I, afsnit C, punkt 
10, eller emissionskvoter eller derivater 
heraf til kunderne i deres hovederhverv

– yder investeringsservice, bortset fra 
handel for egen regning, inden for 
råvarederivater eller udbyder derivataftaler 
henhørende under bilag I, afsnit C, punkt 
10, eller emissionskvoter eller derivater 
heraf til kunderne i deres hovederhverv i 
det omfang, de transaktioner, der er 
involveret i den ydede investeringsservice, 
hænger direkte sammen med afdækning 
af dens centrale kommercielle virksomhed 
og fysiske aktivitet

Or. en

Ændringsforslag 407
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra i – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dog under forudsætning af, at dette i alle 
tilfælde er en accessorisk aktivitet til deres 
hovederhverv på koncernniveau, og 
såfremt dette hovederhverv ikke er ydelse 
af investeringsservice i henhold til dette 
direktiv eller bankydelser i henhold til 
direktiv 2006/48/EF

dog under forudsætning af, at dette i alle 
tilfælde er en accessorisk aktivitet til deres 
hovederhverv på et konsolideret eller ikke-
konsolideret koncernniveau eller til 
ejernes og deres datterselskabers 
hovederhverv i tilfælde af fælles ledede 
virksomheder, og såfremt dette 
hovederhverv ikke er ydelse af 
investeringsservice i henhold til dette 
direktiv eller bankydelser i henhold til 
direktiv 2006/48/EF
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Or. en

Begrundelse

The provision of an obligation for persons to report annually the basis on which they consider 
their activity ancillary to the main business is burdensome and disproportionate. This 
provision would put the burden of proof on continuous basis on persons that should 
demonstrate that they do not perform activities subject to the legislation. Moreover for the 
other exemptions a self-assessment applies.The amendment proposed is instead intended to 
avoid discriminations towards small and medium commercial companies that cannot afford to 
participate directly in traded markets to manage the risks related to their main business. This 
type of business model is widely used in the energy sector.

Ændringsforslag 408
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra i – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dog under forudsætning af, at dette i alle 
tilfælde er en accessorisk aktivitet til deres 
hovederhverv på koncernniveau, og 
såfremt dette hovederhverv ikke er ydelse 
af investeringsservice i henhold til dette 
direktiv eller bankydelser i henhold til 
direktiv 2006/48/EF

dog under forudsætning af, at dette i alle 
tilfælde er en accessorisk aktivitet til deres 
hovederhverv på koncernniveau, og 
såfremt omfanget af og kendetegnene ved 
den accessoriske aktivitet ikke udgør en 
væsentlig andel eller har en væsentlig 
indflydelse på det marked, hvorpå den 
fungerer, og at dette hovederhverv ikke er 
ydelse af investeringsservice i henhold til 
dette direktiv eller bankydelser i henhold 
til direktiv 2006/48/EF

Or. en

Ændringsforslag 409
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra i – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dog under forudsætning af, at dette i alle dog under forudsætning af, at dette i alle 
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tilfælde er en accessorisk aktivitet til deres 
hovederhverv på koncernniveau, og 
såfremt dette hovederhverv ikke er ydelse 
af investeringsservice i henhold til dette 
direktiv eller bankydelser i henhold til 
direktiv 2006/48/EF

tilfælde er en accessorisk aktivitet til deres 
hovederhverv på koncernniveau, og 
såfremt dette hovederhverv ikke er ydelse 
af investeringsservice i henhold til dette 
direktiv eller bankydelser i henhold til 
direktiv 2006/48/EF eller fungerer som en 
prisstiller i forbindelse med 
råvarederivater

Or. en

Begrundelse

Definitionen af ”accessorisk aktivitet til deres hovederhverv” bør være snæver for at 
minimere muligheden for ulige reguleringsmæssige konkurrencevilkår, hvor enheder, der 
udfører de samme aktiviteter, er underlagt forskellig regulering. Ens reguleringsmæssige 
konkurrencevilkår vil beskytte deltagerne, slutforbrugerne og markedsintegriteten og vil 
fjerne muligheden for regelarbitrage ved at sikre en ensartet behandling af de samme 
aktiviteter.

Ændringsforslag 410
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra i – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dog under forudsætning af, at dette i alle 
tilfælde er en accessorisk aktivitet til deres 
hovederhverv på koncernniveau, og 
såfremt dette hovederhverv ikke er ydelse 
af investeringsservice i henhold til dette 
direktiv eller bankydelser i henhold til 
direktiv 2006/48/EF

dog under forudsætning af, at en sådan 
ydelse af investeringsserviceydelser i alle 
tilfælde er af begrænset betydning og en 
accessorisk aktivitet til deres hovederhverv 
på koncernniveau, og såfremt dette 
hovederhverv ikke er ydelse af 
investeringsservice i henhold til dette 
direktiv eller bankydelser i henhold til 
direktiv 2006/48/EF

Or. en

Ændringsforslag 411
Peter Simon

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 1 – litra i – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dog under forudsætning af, at dette i alle 
tilfælde er en accessorisk aktivitet til deres 
hovederhverv på koncernniveau, og 
såfremt dette hovederhverv ikke er ydelse 
af investeringsservice i henhold til dette 
direktiv eller bankydelser i henhold til 
direktiv 2006/48/EF

dog under forudsætning af, at dette i alle 
tilfælde er en accessorisk aktivitet til deres 
hovederhverv på konsolideret eller 
ikkekonsolideret koncernniveau, og 
såfremt dette hovederhverv ikke er ydelse 
af investeringsservice i henhold til dette 
direktiv eller bankydelser i henhold til 
direktiv 2006/48/EF

Or. de

Ændringsforslag 412
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra i – punkt 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

medmindre de er medlemmer eller 
deltagere på en markedsplads

Or. en

Begrundelse

Enhver aktør uanset hovederhverv, som deltager på en markedsplads, bør være omfattet af 
det samme regelsæt.

Ændringsforslag 413
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) selskaber, hvis investeringsservice 
og/eller aktiviteter udelukkende består i at 
handle for egen regning på finansielle 

udgår
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futures-, options- eller andre derivat- og 
spotmarkeder med det ene formål at 
afdække deres positioner på 
derivatmarkeder, eller som handler på 
vegne af eller stiller priser til andre 
medlemmer af samme marked, og som 
garanteres af dette markeds 
clearingmedlemmer, idet ansvaret for 
opfyldelse af de kontrakter, som indgås af 
sådanne personer, påhviler det samme 
markeds clearingmedlemmer

Or. en

Begrundelse

Denne undtagelse forekommer ikke længere relevant på dagens markeder.

Ændringsforslag 414
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) selskaber, hvis investeringsservice 
og/eller aktiviteter udelukkende består i at 
handle for egen regning på finansielle 
futures-, options- eller andre derivat- og 
spotmarkeder med det ene formål at 
afdække deres positioner på 
derivatmarkeder, eller som handler på 
vegne af eller stiller priser til andre 
medlemmer af samme marked, og som 
garanteres af dette markeds 
clearingmedlemmer, idet ansvaret for 
opfyldelse af de kontrakter, som indgås af 
sådanne personer, påhviler det samme 
markeds clearingmedlemmer

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 415
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) transmissionssystemoperatører som 
defineret i artikel 2, stk. 4, i direktiv 
2009/72/EF eller artikel 2, stk. 4, i direktiv 
2009/73/EF, når de varetager deres 
opgaver i henhold til disse direktiver eller 
forordning (EF) nr. 714/2009 eller (EF) nr. 
715/2009 eller i henhold til netregler eller 
retningslinjer vedtaget i medfør af disse 
forordninger.

n) transmissions- eller 
distributionssystemoperatører, 
lagerfaciliteter eller LNG-faciliteter som 
defineret i artikel 2, stk. 4, og artikel 2, stk. 
6, i direktiv 2009/72/EF eller artikel 2, stk. 
4, artikel 2, stk. 6, eller artikel 2, stk. 9, i 
direktiv 2009/73/EF, når de varetager deres 
opgaver i henhold til disse direktiver eller 
forordning (EF) nr. 714/2009 eller (EF) nr. 
715/2009 eller i henhold til netregler eller 
retningslinjer vedtaget i medfør af disse 
forordninger.

Or. en

Begrundelse

Anerkendelse af transmissionssystemoperatører er et vigtigt begreb, der skal medtages i 
teksten. Det samme bør imidlertid gælde for distributionssystemoperatører og ”lager- og 
LNG-faciliteter” i henhold til direktiv 2009/73/EF.

Ændringsforslag 416
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra n a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

na) personer, der udelukkende handler 
for egen regning som en del af en anden 
ikke-finansiel virksomhed eller som en del 
af en ikke-finansiel virksomhed bestående 
i handel med råvarer for at afdække 
produktion/forbrug/ikke-finansielle 
aktiviteter i den koncern, personen 
tilhører.
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Or. en

Ændringsforslag 417
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra n a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

na) ikke-finansielle modparter, der ikke er 
omfattet af clearingforpligtelsen i henhold 
til artikel 10 i forordning (EU) nr. .../... 
(EMIR).

Or. de

Begrundelse

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach der MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme 
von der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde. 
Daher wird durch die Änderung klargestellt, dass nicht-finanzielle Gegenparteien, die nicht 
der Clearingverpflichtung nach Artikel [7/10] der Verordnung [ ] (EMIR) unterliegen, auch 
keine Wertpapierfirma i.S.d. MiFID II (und damit keine finanzielle Gegenpartei) sind.

Ændringsforslag 418
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personer og virksomheder som nævnt i 
litra i, j og k betragtes ikke som fritaget, 
medmindre den relevante kompetente 
myndighed indrømmer en sådan 
fritagelse.

Or. en
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Begrundelse

Nogle investeringsselskaber og/eller personer skal fremlægge dokumentation for, at de kan 
fritages fra dette direktiv.

Ændringsforslag 419
Jürgen Klute

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. De krav, som de i stk. 1 omhandlede 
institutioner og personer ikke kan fritages 
for, omfatter, men er ikke begrænset til:
– indberetningsforpligtelser
– forbud
– positionslofter
– forbrugerbeskyttelse og
– licensudstedelseskrav.

Or. en

Ændringsforslag 420
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
94 vedrørende foranstaltninger for så vidt 
angår undtagelsesbestemmelserne i litra 
c) og i), for at klarlægge, hvornår en 
aktivitet kan anses for at være accessorisk 
i forhold til hovederhvervet på 
koncernniveau, samt hvornår en aktivitet 

udgår
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ydes lejlighedsvist.

Or. en

Begrundelse

Delegerede retsakter, hvori angives specifikke undtagelser, og hvornår en aktivitet kan anses 
for at være accessorisk, samt hvornår en aktivitet ydes lejlighedsvist, er ikke nødvendige, da 
der kan være forskelle fra medlemsstat til medlemsstat, som derfor bør behandles via 
nationale gennemførelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 421
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
94 vedrørende foranstaltninger for så vidt 
angår undtagelsesbestemmelserne i litra 
c) og i), for at klarlægge, hvornår en 
aktivitet kan anses for at være accessorisk 
i forhold til hovederhvervet på 
koncernniveau, samt hvornår en aktivitet 
ydes lejlighedsvist.

ESMA analyserer en gang årligt, om de 
respektive markedsdeltagere fortsat 
opfylder kriterierne for den pågældende 
fritagelse.

ESMA informerer inden for tre 
arbejdsdage den respektive 
markedsdeltager om resultatet af 
analyserne.
Såfremt en markedsdeltager ikke opfylder 
kriterierne længere, skal denne leve op til 
alle de standarder, der er fastsat i dette 
direktiv, begyndende otte dage efter, at 
markedsdeltageren har modtaget de i 
tredje afsnit nævnte oplysninger fra 
ESMA. Markedsdeltageren skal leve op til 
alle standarderne, indtil ESMA får bevis 
for, at kriterierne for en fritagelse igen er 
opfyldt.

Or. en
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Ændringsforslag 422
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
94 vedrørende foranstaltninger for så vidt 
angår undtagelsesbestemmelserne i litra c) 
og i), for at klarlægge, hvornår en aktivitet 
kan anses for at være accessorisk i forhold 
til hovederhvervet på koncernniveau, samt 
hvornår en aktivitet ydes lejlighedsvist.

ESMA forelægger udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen vedrørende 
foranstaltninger for så vidt angår 
undtagelsesbestemmelserne i litra c) og i), 
for at klarlægge, hvornår en aktivitet kan 
anses for at være accessorisk i forhold til 
hovederhvervet på koncernniveau, og 
fastsætter en tærskel for markedsandelen 
og den indvirkning, der anses for at være 
væsentlig, samt hvornår en aktivitet ydes 
lejlighedsvist.

Or. en

Ændringsforslag 423
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
94 vedrørende foranstaltninger for så vidt 
angår undtagelsesbestemmelserne i litra c) 
og i), for at klarlægge, hvornår en aktivitet 
kan anses for at være accessorisk i forhold 
til hovederhvervet på koncernniveau, samt 
hvornår en aktivitet ydes lejlighedsvist.

Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
94 vedrørende foranstaltninger for så vidt 
angår undtagelsesbestemmelserne i litra c) 
og i), for at klarlægge, hvornår en aktivitet 
kan anses for at være accessorisk i forhold 
til hovederhvervet på koncernniveau og af 
begrænset betydning, samt hvornår en 
aktivitet ydes lejlighedsvist.

Or. en
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Ændringsforslag 424
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
94 vedrørende foranstaltninger for så vidt 
angår undtagelsesbestemmelserne i litra c) 
og i), for at klarlægge, hvornår en aktivitet 
kan anses for at være accessorisk i forhold 
til hovederhvervet på koncernniveau, samt 
hvornår en aktivitet ydes lejlighedsvist.

Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
94 vedrørende foranstaltninger for så vidt 
angår undtagelsesbestemmelserne i litra c), 
d) og i), for at klarlægge, hvornår en 
aktivitet kan anses for at være accessorisk i 
forhold til hovederhvervet på 
koncernniveau, samt hvornår en aktivitet 
ydes lejlighedsvist.

Or. en

Ændringsforslag 425
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med kriterierne til 
bestemmelse af, om en aktivitet er 
accessorisk i forhold til hovederhvervet, 
tages mindst følgende i betragtning:

udgår

- i hvilket omfang aktiviteten kan måles 
objektivt til at reducere risici, som er 
direkte knyttet til den forretningsmæssige 
aktivitet eller likviditetsfinansieringen
- den kapital, der er investeret i 
aktiviteten.

Or. en
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Ændringsforslag 426
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med kriterierne til 
bestemmelse af, om en aktivitet er 
accessorisk i forhold til hovederhvervet, 
tages mindst følgende i betragtning:

I forbindelse med kriterierne til 
bestemmelse af, om en aktivitet er 
accessorisk i forhold til hovederhvervet, og 
om størrelsen og kendetegnene ved den 
accessoriske aktivitet ikke udgør en 
væsentlig andel eller har en væsentlig 
indvirkning på det marked, hvor 
aktiviteten udøves, tages mindst følgende i 
betragtning:

Or. en

Ændringsforslag 427
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- i hvilket omfang aktiviteten kan måles 
objektivt til at reducere risici, som er 
direkte knyttet til den forretningsmæssige 
aktivitet eller likviditetsfinansieringen

a) i hvilket omfang aktiviteten kan måles 
objektivt til at reducere risici, som er 
direkte knyttet til den forretningsmæssige 
aktivitet eller likviditetsfinansieringen

Or. en

Ændringsforslag 428
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- den kapital, der er investeret i aktiviteten. b) den kapital, der er investeret, og 
risikoen i forbindelse med aktiviteten i 
forhold til koncernens aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at give en klar undtagelse for ikke-finansielle virksomheders aktiviteter, 
”som indebærer afdækning af produktionsrelaterede og andre risici”. Definitionen af 
accessorisk aktivitet bør derfor ikke kun omfatte a) det omfang, i hvilket den accessoriske 
aktivitet nedbringer risikoen, men b) den accessoriske karakter skal også berettiges gennem 
en sammenligning af aktivitetens størrelse (ved hjælp af den anvendte kapital eller risiko) i 
forhold til hovederhvervet.

Ændringsforslag 429
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- den kapital, der er investeret i aktiviteten. - den kapital, der er investeret i aktiviteten, 
eller den risiko, som følger af aktiviteten, i 
hvert enkelt tilfælde set i forhold til 
koncernens samlede aktiviteter, hvor den 
accessoriske aktivitet i det mindste sker på 
de markeder, der er forbundet med de 
øvrige aktiviteter.

Or. de

Begrundelse

Nichtfinanzunternehmen, die in erster Linie handeln um produktionsbezogene und sonstige 
Risiken abzusichern und zu optimieren, sollten von der Nebentätigkeitsausnahme Gebrauch 
machen können und vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen bleiben. Neben 
dem Kriterium nach Buchstabe a muss die Frage, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, 
mittels eines Vergleichs des Umfangs der Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder 
der eingegangenen Risiken) mit dem Umfang der Haupttätigkeit beantwortet werden und 
dabei sollte sichergestellt werden, dass die Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten 
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handeln, die mit der Haupttätigkeit der Unternehmensgruppe zusammenhängen.

Ændringsforslag 430
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- den kapital, der er investeret i aktiviteten. - den andel af kapitalen, der er investeret i 
aktiviteten i forhold til kapitalen på 
koncernniveau.

Or. en

Begrundelse

Der bør overvejes yderligere aspekter med henblik på at definere en accessorisk aktivitet til 
en ikke-finansiel modparts hovederhverv. Dette er navnlig vigtigt for energiselskaber, som 
har behov for at udvikle aktiviteter, også inden for finansielle instrumenter, med henblik på at 
forvalte risici i forbindelse med svingende priser på de råvarer, som er nødvendige for 
koncernens erhvervsvirksomhed.

Ændringsforslag 431
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- den kapital, der er investeret i aktiviteten. – den andel af kapitalen, der er investeret i 
aktiviteten, i forhold til kapitalen på 
koncernniveau,
– aktiviteten vedrører forvaltning af 
råvarerisici eller andre risici som følge af 
koncernens erhvervsvirksomhed.

Or. en

Begrundelse

Der bør overvejes yderligere aspekter med henblik på at definere en accessorisk aktivitet til 
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en ikke-finansiel modparts hovederhverv. Dette er navnlig vigtigt for energiselskaber, som 
har behov for at udvikle aktiviteter, også inden for finansielle instrumenter, med henblik på at 
forvalte risici i forbindelse med svingende priser på de råvarer, som er nødvendige for 
koncernens erhvervsvirksomhed.

Ændringsforslag 432
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- den kapital, der er investeret i aktiviteten. - den kapital, der er investeret i aktiviteten; 
og
– det omfang, i hvilket aktiviteten er en 
vigtig indtægtskilde på koncernniveau.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af ”accessorisk aktivitet til deres hovederhverv” bør være snæver for at 
minimere muligheden for ulige reguleringsmæssige konkurrencevilkår, hvor enheder, der 
udfører de samme aktiviteter, er underlagt forskellig regulering. Ens reguleringsmæssige 
konkurrencevilkår vil beskytte deltagerne, slutforbrugerne og markedsintegriteten og vil 
fjerne muligheden for regelarbitrage ved at sikre en ensartet behandling af de samme 
aktiviteter.

Ændringsforslag 433
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i hvilket omfang aktiviteten bruges til 
forvaltning af de kommercielle risici eller 
likviditetsfinansieringsrisiciene i 
tilknytning til hovederhvervet.
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Or. en

Begrundelse

Som et tredje kriterium c) bør det sikres, at kommercielle virksomheder kun beskæftiger sig 
med finansielle instrumenter, der er forbundet med hovederhvervet for den koncern, som 
foretagendet/personen tilhører.

Ændringsforslag 434
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- aktiviteten angår dækning af risici i 
forbindelse med råstoffer eller andre 
risici, som følger af koncernens 
forretningsmæssige aktiviteter.

Or. de

Begrundelse

Um die in Erwägung 88 erwähnten Prinzipien anzuwenden, muss eine klare 
Ausnahmeregelung für die Tätigkeiten von Nicht-Finanzunternehmen geschaffen werden, die 
der Absicherung mit der Produktion verbundener und weiterer Risiken dienen. Es sollte auch 
geklärt werden, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, und zwar indem der Umfang der 
Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder der eingegangenen Risiken) mit dem 
Umfang der Haupttätigkeit verglichen wird. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die 
Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten handeln, die mit der Haupttätigkeit der 
Unternehmensgruppe zusammenhängen, der das Unternehmen/die Person angehört.

Ændringsforslag 435
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– markedsandelen på det specifikke 
marked og størrelsen af de positioner, der 
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holdes.

Or. en

Ændringsforslag 436
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– aktiviteten vedrører forvaltning af 
råvarerisici eller andre risici som følge af 
koncernens erhvervsvirksomhed.

Or. en

Begrundelse

Der bør overvejes yderligere aspekter med henblik på at definere en accessorisk aktivitet til 
en ikke-finansiel modparts hovederhverv. Dette er navnlig vigtigt for energiselskaber, som 
har behov for at udvikle aktiviteter, også inden for finansielle instrumenter, med henblik på at 
forvalte risici i forbindelse med svingende priser på de råvarer, som er nødvendige for 
koncernens erhvervsvirksomhed.

Ændringsforslag 437
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2 – led 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) systemisk relevans af en virksomheds 
samlede nettopositioner og eksponeringer 
som omhandlet i artikel 10 i forordning 
(EU) nr. …/… [EMIR].

Or. en
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Begrundelse

Et fjerde kriterium d) sikrer, at EMIR-fritagelsen for ikke-finansielle virksomheder uden 
nogen systemisk relevans forbliver gyldig med MiFID II. Ved at medtage dette kriterium 
undgås det, at ikke-finansielle virksomheder, som ikke har systemisk betydning og derfor 
forbliver under clearinggrænseværdien i EMIR, er omfattet.

Ændringsforslag 438
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2 – led 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- koncerninterne transaktioner som 
omhandlet i artikel 3 i forordning (EU) 
nr. …/… [EMIR], som benyttes til 
likviditets- og/eller risikostyring på 
koncernplan.

Or. de

Begrundelse

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme von 
der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde.Nach 
EMIR unterliegen interne Transaktionen nicht der Clearingverpflichtung bzw. sind bei der 
Beurteilung, ob ein nicht-finanzielles Unternehmen die Clearingschwellenwert überschreitet, 
außer Betracht zu lassen. Üblicherweise werden die kommerziellen Risiken der verschiedenen 
Unternehmen einer Unternehmensgruppe durch interne Transaktionen zum Zwecke eines 
zentralen, effektiven Risikomanagements auf ein einziges Unternehmen oder eine 
Unternehmenseinheit übertragen, welche(s) dann diese Risken für die gesamte 
Unternehmensgruppe über externe Transaktionen mit Finanzinstrumenten reduzieren soll.

Ændringsforslag 439
Werner Langen

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2 – led 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- forpligtelser til market making på 
regulerede markeder og MHF.

Or. de

Begrundelse

Ikke-finansielle virksomheder skal behandles på samme måde i EMIR og MiFID II. Ikke-
finansielle virksomheder, som i henhold til EMIR er undtaget fra clearingforpligtelsen, må 
ikke i MiFID II defineres som finansielle institutter, da dette ville forhindre, at ikke-finansielle 
virksomheder, som fastsat i EMIR, er undtaget fra clearingforpligtelsen. Ifølge EMIR er
interne transaktioner ikke omfattet af clearingforpligtelsen og skal ikke regnes med ved 
bedømmelsen af, om en ikke-finansiel virksomhed overskrider clearinggrænseværdien.

Ændringsforslag 440
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2 a og 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest [den 31. 
december 2012].
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de forskriftsmæssige tekniske 
standarder, hvortil der henvises i første 
afsnit, i henhold til artikel 10 til 14 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 441
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. ESMA udarbejder 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for nærmere at angive kriterierne til 
bestemmelse af, om en aktivitet er 
accessorisk i forhold til hovederhvervet, 
idet ESMA som et minimum tager hensyn 
til følgende elementer:
a) det omfang, i hvilket aktiviteten kan 
måles objektivt med hensyn til at reducere 
risici, som er direkte knyttet til den 
forretningsmæssige aktivitet eller 
likviditetsfinansieringen
b) den kapital, der er investeret i 
aktiviteten, og den risiko, der stammer fra 
aktiviteten, begge dele i forhold til 
koncernens aktiviteter
c) aktiviteten vedrører udelukkende 
forvaltning af råvarerisici eller andre 
risici som følge af koncernens 
erhvervsvirksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 442
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. ESMA udarbejder 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for nærmere at angive kriterierne til 
bestemmelse af, om en aktivitet er 
accessorisk i forhold til hovederhvervet, 
idet ESMA som et minimum tager hensyn 
til følgende elementer:
a) det omfang, i hvilket aktiviteten kan 
måles objektivt med hensyn til at reducere 
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risici, som er direkte knyttet til den 
forretningsmæssige aktivitet eller 
likviditetsfinansieringen
b) nødvendigheden af, at de accessoriske 
aktiviteter udgør et mindretal af aktiviteter 
på koncernniveau og på 
foretagendeniveau, medmindre 
tjenesterne kun ydes til andre medlemmer 
af samme koncern
c) omfanget af den handel, der udføres, 
eller de investeringsserviceydelser, der 
ydes, i forhold til aktiviteterne i 
finansieringsinstitutter, som udfører 
samme aktiviteter eller yder samme 
serviceydelser.
d) ønsket om at begrænse 
nettokrediteksponeringer til ikkesystemisk 
signifikante niveauer
e) omfanget af den markedsrisiko, der er 
forbundet med aktiviteten i forhold til 
markedsrisici som følge af 
hovederhvervet.
ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den […]*.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de forskriftsmæssige tekniske 
standarder, hvortil der henvises i første 
afsnit, i henhold til artikel 10 til 14 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
__________________
*EUT: Indsæt venligst datoen: 12 
måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 443
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
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Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Fritagelser, der indføres på et nationalt grundlag, vil kunne medføre en yderligere tilflugt til 
den svageste regulering i stedet for europæisk harmonisering.

Ændringsforslag 444
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan vælge ikke at 
anvende dette direktiv på personer, for 
hvilke de er hjemlandet, og:

3. Medlemsstaterne kan vælge ikke at 
anvende artikel 9, 15, 36, 37, 38, 39 og 41-
58 i dette direktiv på personer:

Or. en

Ændringsforslag 445
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– som ikke må yde nogen 
investeringsservice bortset 
fra investeringsrådgivning med eller 
uden modtagelse og formidling af ordrer 
vedrørende værdipapirer og andele i 
kollektive investeringsinstitutter, og

– som ikke må yde nogen 
investeringsservice bortset 
fra investeringsrådgivning med eller 
uden modtagelse og formidling af ordrer 
vedrørende værdipapirer og andele i 
kollektive investeringsinstitutter, og 
modtagelse og formidling af ordrer 
vedrørende værdipapirer og andele i 
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kollektive investeringsinstitutter på 
kundens initiativ, og 

Or. en

Ændringsforslag 446
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – sidste del

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under forudsætning af, at der er meddelt 
tilladelse til disse personers virksomhed, 
og at den er underlagt en national 
regulering. I de nationale ordninger bør 
disse personer pålægges krav, som mindst 
svarer til følgende krav i nærværende 
direktiv:

under forudsætning af, at der er meddelt 
tilladelse til disse personers virksomhed, 
og at den er underlagt en national 
regulering. I de nationale ordninger bør 
disse personer pålægges krav, som mindst 
svarer til følgende krav i nærværende 
direktiv under hensyntagen til deres 
størrelse, risikoprofil og juridiske 
karakter:

Or. en

Ændringsforslag 447
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – led 3 – nr. v – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) betingelser og procedurer for tilladelse 
og løbende tilsyn som fastsat i artikel 5, 
stk. 1, og 3, og artikel 7, 8, 9, 10, 21 og 22

i) betingelser og procedurer for tilladelse 
og løbende tilsyn som fastsat i artikel 5, 
stk. 1, og 3, og artikel 7, 8, 9, 10, 21, 22 og 
23 og de respektive 
gennemførelsesforanstaltninger vedtaget 
af Kommissionen via delegerede retsakter 
i henhold til artikel 94

Or. en
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Begrundelse

Bestemmelser om interessekonflikter skal medtages.

Ændringsforslag 448
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – led 3 – nr. v – punkt ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) organiseringskrav som fastsat i artikel 
16, stk. 3, og de respektive 
gennemførelsesforanstaltninger vedtaget 
af Kommissionen via delegerede retsakter 
i overensstemmelse med artikel 94.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at interessekonflikter forhindres ordentligt gennem en passende 
organisering.

Ændringsforslag 449
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
personer, der ikke er omfattet af dette 
direktiv i medfør af stk. 1, skal være 
dækket af en investorgarantiordning, som 
er anerkendt i overensstemmelse med 
direktiv 97/9/EF, eller af et system, der 
sikrer deres kunder tilsvarende beskyttelse.

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
personer, der ikke er omfattet af dette 
direktiv i medfør af stk. 1, skal være 
dækket af en investorgarantiordning, som 
er anerkendt i overensstemmelse med 
direktiv 97/9/EF, eller af et system, der 
sikrer deres kunder tilsvarende beskyttelse. 
Medlemsstaterne kan tillade 
erhvervsansvarsforsikringer som en 
alternativ dækning, hvor dette er 
hensigtsmæssigt og proportionalt i lyset af 
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størrelsen, risikoprofilen og den juridiske 
karakter af de personer, der er udelukket 
fra dette direktivs anvendelsesområde i 
artikel 1.

Or. en

Ændringsforslag 450
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette krav finder ikke anvendelse på 
produkter, der allerede er underlagt 
investorbeskyttelseskrav i henhold til en 
målrettet ordning som f.eks., men ikke 
udelukkende UCITS.

Or. en

Begrundelse

Produkter såsom UCITS er underlagt en specifik retlig ramme, som allerede indeholder og er 
bygget op omkring detaljerede beskyttelseskrav for private investorer, og skal i henhold til 
seneste status i forbindelse med drøftelserne af gennemgangen af direktivet om 
investorgarantiordninger ikke medtages i anvendelsesområdet for denne tekst.

Ændringsforslag 451
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Disse nationale ordninger kan give de 
kompetente myndigheder mulighed for at 
uddelegere administrative, forberedende 
eller accessoriske opgaver i tilknytning til 
udstedelse af en tilladelse, revision af 
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betingelserne for første tilladelse og den 
regelmæssige overvågning af de 
operationelle krav i artikel 5, 21 og 22 i 
overensstemmelse med betingelserne i 
artikel 69, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 452
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) ”investeringsservice og –aktiviteter”: de 
i bilag I, afsnit A, anførte tjenesteydelser 
og aktiviteter i tilknytning til de i bilag I, 
afsnit C, omhandlede instrumenter

1) ”investeringsservice og –aktiviteter”: de 
i bilag I, afsnit A, anførte tjenesteydelser 
og aktiviteter i tilknytning til de i bilag I, 
afsnit C og Ca, omhandlede instrumenter

Or. en

Begrundelse

Emissionskvoter skal være omfattet af MiFID/MAR/MAD, men er ikke af samme karakter som 
et finansielt instrument og skal anbringes i et særskilt afsnit.

Ændringsforslag 453
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 94 foranstaltninger, hvorved 
det fastsættes:

ESMA kan udarbejde udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere:

Or. en
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Begrundelse

Bør være ESMA – teknisk.

Ændringsforslag 454
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den […]*. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de forskriftsmæssige tekniske 
standarder, hvortil der henvises i første 
afsnit, i henhold til artikel 10 til 14 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
________________
*EUT: indsæt venligst datoen: …

Or. en

Ændringsforslag 455
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) ”investeringsrådgivning”: personlige 
anbefalinger til en kunde, enten på 
anmodning eller på investeringsselskabets 
eget initiativ, af en eller flere transaktioner 
i tilknytning til finansielle instrumenter

3) ”investeringsrådgivning”: uafhængige 
personlige anbefalinger til en kunde, enten 
på anmodning eller på 
investeringsselskabets eget initiativ, af en 
eller flere transaktioner i tilknytning til 
finansielle instrumenter, der ikke udstedes 
af rådgiveren eller en økonomisk 
afhængig udsteder, som er upartisk i 
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forhold til eventuelle gebyrer, provisioner, 
incitamenter eller eventuelle fordele, der 
betales eller ydes af enhver tredjepart eller 
en person, der handler på vegne af en 
tredjepart, i tilknytning til levering af 
serviceydelsen til kunderne

Or. en

Begrundelse

Inspireret af et forslag fra Den Europæiske Forbrugerorganisation (BEUC).

Ændringsforslag 456
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) ”produktinformation”: personlige 
anbefalinger til en kunde, enten på 
anmodning eller på investeringsselskabets 
eget initiativ, af en eller flere 
transaktioner i tilknytning til finansielle 
instrumenter

Or. en

Ændringsforslag 457
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) ”uafhængig investeringsrådgivning”: 
investeringsrådgivning baseret på en 
detaljeret og retfærdig analyse af alle 
detailinvesteringsprodukter, der kan 
opfylde alle en privat investors 
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investeringsbehov og -formål, og som yder 
rådgivning, der er upartisk og ubegrænset 
og betales direkte af kunden, hvilket 
udelukker gebyrer, provisioner eller 
eventuelle fordele, der betales eller ydes af 
en eventuel tredjepart eller af en person, 
der handler på vegne af en tredjepart, i 
forbindelse med levering af serviceydelsen 
til kunderne

Or. en

Ændringsforslag 458
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) ”udførelse af ordrer for kunders 
regning”: indgåelse af aftaler om køb eller 
salg på kunders vegne af et eller flere 
finansielle instrumenter. Udførelse af 
ordrer omfatter også indgåelse af aftaler 
om salg på udstedelsestidspunktet af 
finansielle instrumenter, der udstedes af et 
kreditinstitut eller et investeringsselskab

4) ”udførelse af ordrer for kunders 
regning”: indgåelse af aftaler om køb eller 
salg på kunders vegne af et eller flere 
finansielle instrumenter, herunder back-to-
back-handel. Udførelse af ordrer omfatter 
også indgåelse af aftaler om salg på 
udstedelsestidspunktet af finansielle 
instrumenter, der udstedes af et 
kreditinstitut eller et investeringsselskab

Or. en

Begrundelse

Den formulering, som Kommissionen har foreslået, gør det ikke klart, at udførelsen af ordrer 
i henhold til back-to-back-modellen, der i vid udstrækning anvendes i forbindelse med 
clearing til kunderne i EU, vil blive opfattet som udførelse af en kundeordre.

Ændringsforslag 459
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 4 – stk. 2 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) ”handel for egen regning”: handel over 
egenbeholdningen, som resulterer i handler
med et eller flere finansielle instrumenter

5) ”handel for egen regning”: handel over 
egenbeholdningen, som resulterer i handler 
med et eller flere finansielle instrumenter, 
herunder ”risikofri primær handel”, der 
består i udførelse af ordrer fra forskellige 
kunder ved at matche dem på grundlag af 
ejermatchning 

Or. en

Ændringsforslag 460
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) ”prisstiller”: person, der på de 
finansielle markeder på et kontinuerligt 
grundlag fremstiller sig som værende villig 
til at handle for egen regning ved at købe 
og sælge finansielle instrumenter over 
egenbeholdningen til priser, som personen 
selv fastsætter

6) ”prisstiller”: person, der på de 
finansielle markeder på et kontinuerligt 
grundlag fremstiller sig som værende villig 
til at handle for egen regning ved at købe 
og sælge finansielle instrumenter, der 
findes samtidig på såvel udbudssiden som 
efterspørgselssiden af markedet over 
egenbeholdningen til priser, som personen 
selv fastsætter; denne definition udelukker 
personer, der handler som prisstillere via 
forpligtelser eller indførelse af regulering

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at de markedsdeltager, der udøver deres aktivitet som prisstillere som følge af 
reguleringsmæssige bestemmelser (f.eks. sektorspecifikke), ikke bliver omfattet af 
anvendelsesområdet for MiFID.

Ændringsforslag 461
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) ”prisstiller”: person, der på de 
finansielle markeder på et kontinuerligt 
grundlag fremstiller sig som værende villig 
til at handle for egen regning ved at købe 
og sælge finansielle instrumenter over 
egenbeholdningen til priser, som personen 
selv fastsætter

6) ”prisstiller”: person, der på de 
finansielle markeder på et kontinuerligt 
grundlag fremstiller sig som værende villig 
til at handle for egen regning ved at købe 
og sælge finansielle instrumenter over 
egenbeholdningen

Or. en

Begrundelse

Som SEC/CFTC også anbefaler, bør prisstillerne tilskyndes ”til regelmæssigt at levere købs-
og salgsnoteringer, der er rimelige og står i forhold til markedet”.

Ændringsforslag 462
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) ”lille eller mellemstor virksomhed”: et 
selskab, der har en gennemsnitlig 
markedsværdi på under 100 000 000 EUR 
baseret på kursværdien ved årets udgang i 
de foregående tre kalenderår

12) ”lille eller mellemstor virksomhed”: 
henviser i dette direktiv til de eksisterende 
nationale begreber i de forskellige 
medlemsstater

Or. en

Begrundelse

MiFID bør afspejle gennemsigtighedsdirektivet, hvor der ikke findes nogen definition af 
SMV’er, og det er op til medlemsstaterne at fortolke begrebet i henhold til eksisterende 
nationale begreber. Kommissionen fastslog således i sin konsekvensvurdering af 
gennemsigtighedsdirektivet, at: ”…det, der i en medlemsstat betragtes som et lille børsnoteret 
selskab, kan i en anden medlemsstat betragtes som et stort selskab. Henvisningerne til ”små 
og mellemstore udstedere” i dette dokument skal derfor forstås som gældende nationale 
begreber anvendt i medlemsstaterne.”



PE489.464v01-00 52/167 AM\901764DA.doc

DA

Ændringsforslag 463
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) ”lille eller mellemstor virksomhed”: et 
selskab, der har en gennemsnitlig 
markedsværdi på under 100 000 000 EUR
baseret på kursværdien ved årets udgang i 
de foregående tre kalenderår

12) ”lille eller mellemstor virksomhed”: et 
selskab, der har en gennemsnitlig 
markedsværdi på under 200 000 000 EUR
baseret på kursværdien ved årets udgang i 
de foregående tre kalenderår

Or. en

Ændringsforslag 464
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) ”finansielle instrumenter”: de i bilag I, 
afsnit C, anførte instrumenter

14) ”finansielle instrumenter”: de i bilag I, 
afsnit C og Ca, anførte instrumenter 
udelukkende i forbindelse med dette 
direktiv, forordning (EU) nr. …/… 
[MiFI], forordning (EU) nr. …/… 
[markedsmisbrugsforordningen] og 
direktiv (EU) nr. …/… 
[markedsmisbrugsdirektivet]

Or. en

Begrundelse

Emissionskvoter er ikke finansielle instrumenter som sådan, men skal være omfattet af 
MiFID/MiFIR og MAD/MAR.
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Ændringsforslag 465
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24) ”modervirksomhed”: en 
modervirksomhed som defineret i artikel 1 
og 2 i Rådets syvende direktiv 83/349/EØF 
af 13. juni 1983 om konsoliderede 
regnskaber

24) ”modervirksomhed”: en 
modervirksomhed som defineret i artikel 1 
og 2 samt en fælles ledet virksomhed som 
defineret i artikel 32 i Rådets syvende 
direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 om 
konsoliderede regnskaber

Or. en

Begrundelse

Definitionerne af moderselskaber og datterselskaber (artikel 2.1.b, der henviser til artikel 4, 
stk. 2) er utilstrækkelige, eftersom datterselskaber, der ejes af flere aktionærer, ikke vil være 
omfattet. Denne virksomhedsstruktur skal indgå i dette forslag for at sikre en velafbalanceret 
og retfærdig regulering. Undtagelsen bør derfor udvides til at omfatte fælles ledede 
virksomheder som defineret i artikel 32 i Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 
1983.

Ændringsforslag 466
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

25) ”dattervirksomhed”: en 
dattervirksomhed som defineret i artikel 1 
og 2 i direktiv 83/349/EØF, herunder 
enhver dattervirksomhed af en 
dattervirksomhed af den øverste 
modervirksomhed

25) ”dattervirksomhed”: en 
dattervirksomhed som defineret i artikel 1 
og 2 samt en fælles ledet virksomhed som 
defineret i artikel 32 i direktiv 
83/349/EØF, herunder enhver 
dattervirksomhed af en dattervirksomhed 
af den øverste modervirksomhed

Or. en
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Begrundelse

Definitionerne af moderselskaber og datterselskaber (artikel 2.1.b, der henviser til artikel 4, 
stk. 2) er utilstrækkelige, eftersom datterselskaber, der ejes af flere aktionærer, ikke vil være 
omfattet. Denne virksomhedsstruktur skal indgå i dette forslag for at sikre en velafbalanceret 
og retfærdig regulering. Undtagelsen bør derfor udvides til at omfatte fælles ledede 
virksomheder som defineret i artikel 32 i Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 
1983.

Ændringsforslag 467
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 25 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

25a) "koncernniveau": konsoliderede og 
ikke konsoliderede 
virksomhedskoncerner, der leverer 
accessoriske serviceydelser til deres 
aktionærer og deres datterselskaber, når 
de udøver den kommercielle aktivitet, der 
også udgør koncernens hovederhverv

Or. en

Begrundelse

The term “on a group basis” should be defined. Current definitions of parent un-dertaking 
and subsidiary are not suitable in this context as they do not pay atten-tion especially to the 
characteristics of smaller companies. Trading activities have repeatedly been demerged and 
especially smaller utilities have established joint trading entities to survive on the market. 
They usually have chosen the form of a group with equal members. This company structure 
needs to be addressed in the current proposal to guarantee well-balanced and fair regulation. 
The amendment is intended to avoid discriminations towards commercial companies that 
cannot afford to participate directly in trading markets to manage the risks related to their 
main business. Mostly the concerned firms form with their trading firm a group which is not 
consolidated. They choose this construction in order to create a criti-cal mass to access 
traded markets. Their common aim is to manage risks related to input/outputs of the assets of 
the group members. Since it is the pre-condition to have a commercial main business to meet 
the requirements of this exemption – no matter whether or not the group is consolidated -
financial institutes are ex-cluded from the exemption.
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Ændringsforslag 468
Kay Swinburne, Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27) "ledelsesorgan": et selskabs styrende
organ, som har tilsyns- og 
ledelsesfunktioner, har de øverste 
beslutningsbeføjelser og er beføjet til at 
fastlægge selskabets strategi, målsætninger 
og generelle ledelsesprincipper; i 
ledelsesorganet skal indgå personer, som 
varetager selskabets daglige ledelse

27) "ledelsesorgan": et instituts organ eller 
organer, som er udpeget i henhold til den 
nationale lovgivning, som er beføjet til at 
fastlægge instituttets strategi, målsætninger 
og generelle ledelsesprincipper, og som 
fører tilsyn med og overvåger ledelsens 
beslutningstagen. Der skal indgå personer, 
som varetager instituttets daglige ledelse

Henvisninger til ledelsesorganet omfatter 
både de ledelses- og tilsynsfunktioner for 
organet eller organerne, der er omhandlet 
i første afsnit. Hvis ledelsesorganets 
ledelses- og tilsynsfunktioner i henhold til 
national lovgivning tildeles til forskellige 
organer eller forskellige medlemmer 
inden for et organ, skelner medlemsstaten 
mellem de ansvarlige organer eller 
medlemmer af ledelsesorganet i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning, medmindre andet er fastsat i 
direktivet. I dette direktiv defineres 
"ledelsesfunktion" som fastlæggelse af 
instituttets strategi, målsætninger og 
generelle ledelsesprincipper, og 
"tilsynsfunktion" defineres som tilsyn 
med og overvågning af ledelsens 
beslutningstagen.

Or. en

Begrundelse

Hvad angår virksomhedsledelse er det af største vigtighed, at vi indfører de samme krav i 
MiFID som i kapitalkravsdirektivet (CRD IV). Disse ændringsforslag svarer derfor til dem, 
der blev fremsat af ECR til forslagene til kapitalkravsdirektiv IV.

Ændringsforslag 469
Sharon Bowles
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27) "ledelsesorgan": et selskabs styrende 
organ, som har tilsyns- og 
ledelsesfunktioner, har de øverste 
beslutningsbeføjelser og er beføjet til at 
fastlægge selskabets strategi, målsætninger 
og generelle ledelsesprincipper; i 
ledelsesorganet skal indgå personer, som 
varetager selskabets daglige ledelse

27) "ledelsesorgan": det styrende organ hos 
et investeringsselskab, en 
markedsoperatør eller en udbyder af
dataindberetningstjenester, som har 
tilsyns- og ledelsesfunktioner, har de 
øverste beslutningsbeføjelser og er beføjet 
til at fastlægge strategi, målsætninger og 
generelle ledelsesprincipper for 
investeringsselskabet, markedsoperatøren 
eller udbyderen af 
dataindberetningstjenester, herunder 
personer, som varetager enhedens daglige 
ledelse

Or. en

Begrundelse

Definitionen af ledelsesorgan bør være enslydende i MiFIR og MiFID. Et tilsvarende 
ændringsforslag findes til MiFIR.

Ændringsforslag 470
Kay Swinburne, Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28) "ledelsesorganet i sin 
tilsynsfunktion": ledelsesorganet udøver 
sin tilsynsfunktion ved at føre tilsyn med 
og overvåge ledelsens beslutningstagning

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvad angår virksomhedsledelse er det af største vigtighed, at vi indfører de samme krav i 
MiFID som i kapitalkravsdirektivet (CRD IV). Disse ændringsforslag svarer derfor til dem, 
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der blev fremsat af ECR til forslagene til kapitalkravsdirektiv IV.

Ændringsforslag 471
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) "algoritmisk handel": handel med 
finansielle instrumenter, hvor en 
computeralgoritme automatisk bestemmer 
de forskellige parametre i forbindelse med 
en ordre, f.eks. om ordren skal afgives, 
tidspunkt, pris og mængde, og hvordan 
ordren skal håndteres efter afgivelsen, med 
begrænset eller ingen menneskelig 
medvirken. Denne definition omfatter ikke 
systemer, der udelukkende anvendes til at 
sende ordrer til en eller flere 
markedspladser eller til at bekræfte ordrer

30) "algoritmisk handel": handel med 
finansielle instrumenter, hvor en 
computeralgoritme automatisk bestemmer 
alle eller i det væsentlige alle eller en 
betydelig del af de forskellige parametre i 
forbindelse med en ordre, f.eks. om ordren 
skal afgives, tidspunkt, pris og mængde, og 
hvordan ordren skal håndteres efter 
afgivelsen, med begrænset eller ingen 
menneskelig medvirken. Denne definition 
omfatter ikke systemer, der udelukkende 
anvendes til at sende ordrer til en eller flere 
markedspladser eller til at bekræfte ordrer

Or. en

Begrundelse

Kommissionens definition af algoritmisk handel omfattede alle virksomheder, der benytter 
algoritmer som del af deres handelsstrategi, herunder automatisk behandling efter handel. 
Med dette ændringsforslag præciseres teksten.

Ændringsforslag 472
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 30 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30a) "højfrekvenshandel": algoritmisk 
handel med følgende kendetegn:
1) et meget højt antal ordrer 



PE489.464v01-00 58/167 AM\901764DA.doc

DA

sammenlignet med det gennemsnitlige 
antal ordrer afgivet af deltagere, der er 
aktive på den pågældende markedsplads
2) hurtig annullering/omlevering af 
ordrer
3) egenhandel
5) ingen betydelig nettoposition ultimo 
dagen (neutral position)
6) positioner besiddes i meget korte 
ihændehaverperioder
7) meget lave marginer pr. handel
8) brug af ordrebehandlingssystemer med 
hastigheder tæt på 
minimumslatensperioden for en handel
9) brug af samhusnings-/nærhedsydelser 
og individuelle datafeeds
10) fokus på meget likvide instrumenter
11) brug af computerprogrammer eller 
algoritmer til automatisk beslutningstagen 
vedrørende afgivelse, generering, 
dirigering og gennemførelse af ordrer
ESMA revurderer årligt, om ovenstående 
definition er hensigtsmæssig, for at sikre, 
at den er i overensstemmelse med 
markedsudviklingen, passende for den 
pågældende række af værdipapirer og 
underlagt behørig overvågning fra 
regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er, og aflægger rapport herom til 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

I det omfang at højfrekvenshandel defineres, er det vigtigt at fastsætte minimumskriterier for 
en strategi, der vedrører højfrekvenshandel, med henblik på at sikre, at denne type handel kan 
identificeres samt anvendes i henhold til artikel 17, stk. 3; ESMA bør regelmæssigt revurdere, 
om kriterierne er hensigtsmæssige, for at sikre, at de er tidssvarende i forhold til 
markedsudviklingen.
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Ændringsforslag 473
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 30 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30a) "højfrekvenshandelsstrategi": en 
strategi for handel med et finansielt 
instrument, der indebærer 
højfrekvenshandel, og som har mindst 
fem af følgende kendetegn:
i) det anvender samhusnings- eller 
nærhedsfaciliteter
ii) det anvender direkte markedsadgang
iii) det er knyttet til en daglig 
porteføljeomsætning på mindst 50 %
iv) forholdet mellem ordrer og handler 
overstiger 4:1
v) andelen af annullerede ordrer 
(herunder delvis annullering) overstiger 
20 %
vi) hovedparten af positioner, der tages i 
besiddelse, afvikles inden for samme dag
vii) over 50 % af ordrerne eller 
transaktionerne udføres på 
markedspladser, der tilbyder prisnedslag 
eller rabatter på ordrer, der tilvejebringer 
likviditet og er berettigede til sådanne 
rabatter

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere højfrekvenshandelsstrategier med henblik på at sikre sondring 
fra andre investorer på markedet, og derfor foreslås det med dette ændringsforslag, at nogle 
af kriterierne strammes for at forhindre, at de, som benytter højfrekvenshandelsstrategier, kan 
omgå reglerne.

Ændringsforslag 474
Pascal Canfin
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 30 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30a) "højfrekvenshandel": en form for 
algoritmisk handel, hvis rentabilitet 
afhænger af anvendelsen af teknologi for 
at kunne fremsende, annullere eller 
ændre ordrer med intervaller, der er tæt 
på den fysiske minimumslatensperiode for 
den mekanisme, der fremsender, 
annullerer eller ændrer ordrer

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at skelne højfrekvenshandel fra algoritmer, der indbefatter handelsstrategier, 
der ikke er afhængige af at være hurtigere end andre markedsdeltagere.

Ændringsforslag 475
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 30 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30a) "højfrekvenshandel": handel med 
finansielle instrumenter, hvor et 
computerprogram automatisk fastsætter 
individuelle parametre for ordrer, adgang 
til handelssteder, adgang til markedsdata 
og ordredirigering, og med følgende 
kendetegn:
a) meget højt forhold mellem ordrer og 
handler
b) meget korte ihændehaverperioder
c) anvendelse af samhusningsfaciliteter
d) en daglig porteføljeomsætning på 
mindst 50 %
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Kompetente myndigheder fastsætter 
individuelle kendetegn for hver enkelt 
markedsplads i henhold til dens 
karakteristika og likviditet.

Or. en

Ændringsforslag 476
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 30 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30a) "højfrekvenshandelsstrategi": en 
strategi for handel for egen regning med 
et finansielt instrument, der indebærer 
højfrekvenshandel, og som har mindst 
fire af følgende kendetegn:
i) det anvender samhusningsfaciliteter 
eller direkte markedsadgang
ii) det er knyttet til en daglig 
porteføljeomsætning på mindst 50 %
iii) forholdet mellem ordrer og handler 
overstiger 4:1
iv) andelen af annullerede ordrer 
overstiger 20 %
v) hovedparten af positioner, der tages i 
besiddelse, afvikles inden for samme dag
vi) over 50 % af ordrerne eller 
transaktionerne udføres på 
markedspladser, der tilbyder prisnedslag 
eller rabatter på ordrer, der tilvejebringer 
likviditet og er berettigede til sådanne 
rabatter

Or. en

Ændringsforslag 477
Robert Goebbels
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 30 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30a) "strategi for algoritmisk 
højfrekvenshandel": en strategi for 
algoritmisk handel, der er kendetegnet 
ved, at positioner besiddes i korte 
perioder, og ved, at der benyttes 
ordrebehandlingssystemer med 
hastigheder tæt på 
minimumslatensperioden for en handel, 
samt ved en infrastruktur, der løbende 
skal minimere latensperioder for blandt 
andet netværk uafhængigt af det 
ordreflow, der afgives til 
investeringsselskabet fra dets kunder.
Navnlig kan ovennævnte strategi for 
algoritmisk højfrekvenshandel omfatte et 
eller flere af følgende elementer:
a) afgivelse, generering, dirigering og 
gennemførelse af ordrer bestemmes af 
systemet uden menneskelig indblanding 
for hver enkelt handel eller ordre
b) en kort tidshorisont for oprettelse og 
afvikling af positioner
c) en høj daglig porteføljeomsætning
d) et højt forhold mellem ordrer og 
handler intradag
e) handelsdagen lukkes i eller tæt på 
neutral position

Or. en

Begrundelse

Inspireret af uofficiel redegørelse fra Kommissionen.

Ændringsforslag 478
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 30 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30b) "højfrekvenshandelsstrategi": en 
strategi for handel for egen regning med 
et finansielt instrument, der indebærer 
højfrekvenshandel, og som har følgende 
kendetegn:
i) det anvender samhusningsfaciliteter
ii) det er knyttet til en daglig 
porteføljeomsætning på mindst 50 %
iii) forholdet mellem ordrer og handeler 
overstiger 250:1 intradag
iv) andelen af annullerede ordrer 
overstiger 20 %
v) hovedparten af positioner, der tages i 
besiddelse, afvikles inden for samme dag
ESMA revurderer årligt, om ovenstående 
kriterier er hensigtsmæssige, for at sikre, 
at de er i overensstemmelse med 
markedsudviklingen, passende for den 
pågældende række af værdipapirer og 
underlagt behørig overvågning fra 
regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er, og aflægger rapport herom til 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

I det omfang at højfrekvenshandel defineres, er det vigtigt at fastsætte minimumskriterier for 
en strategi, der vedrører højfrekvenshandel, med henblik på at sikre, at denne type handel kan 
identificeres samt anvendes i henhold til artikel 17, stk. 3; ESMA bør regelmæssigt revurdere, 
om kriterierne er hensigtsmæssige, for at sikre, at de er tidssvarende i forhold til 
markedsudviklingen.

Ændringsforslag 479
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 30 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30b) "højfrekvenshandelsstrategi": en 
strategi for algoritmisk handel, der er 
kendetegnet ved, at positioner besiddes i 
korte perioder, og ved, at der benyttes 
ordrebehandlingssystemer med 
hastigheder tæt på 
minimumslatensperioden for en handel, 
samt ved en infrastruktur, der løbende 
skal minimere latensperioder for blandt 
andet netværk uafhængigt af det 
ordreflow, der afgives til 
investeringsselskabet fra dets kunder.
Navnlig kan ovennævnte strategi for 
algoritmisk højfrekvenshandel omfatte et 
eller flere af følgende elementer:
- afgivelse, generering, dirigering og 
gennemførelse af ordrer bestemmes af 
systemet uden menneskelig indblanding 
for hver enkelt handel eller ordre
- en kort tidshorisont for oprettelse og 
afvikling af positioner
- en høj daglig porteføljeomsætning
- et højt forhold mellem ordrer og handler 
intradag
- handelsdagen lukkes i eller tæt på 
neutral position

Or. en

Begrundelse

Definitionen er foreslået af Kommissionen i uofficiel redegørelse.

Ændringsforslag 480
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
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Artikel 4 – stk. 2 – punkt 30 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30d) "sponsoreret adgang": en ordning, 
hvor et investeringsselskab, der er medlem 
af eller deltager i eller bruger af en 
handelsplatform, giver kunder tilladelse 
til at sende ordrer elektronisk og direkte 
til en nærmere angivet handelsplatform 
under investeringsselskabets handels-id, 
uden at ordrerne sendes gennem 
investeringsselskabets interne 
elektroniske handelssystemer

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at fremhæve de forskellige metoder, hvormed 
markedsdeltagere kan få adgang til en handelsplatform. Denne ordlyd er taget fra ESMA's 
retningslinjer for handelssystemer og -kontroller, som blev udsendt den 22. december 2011, 
ref.: ESMA/2011/456.

Ændringsforslag 481
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 30 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30e) "nøgen" eller "ufiltreret" adgang til 
et reguleret marked eller en MHF, hvor 
en kundes ordrer ikke passerer gennem 
førhandelskontroller, inden de sendes til 
et reguleret marked eller en MHF, er 
forbudt i henhold til MiFID. Derfor bør 
en SA-kunde aldrig kunne sende en ordre 
til en handelsplatform, uden at ordren 
passerer gennem investeringsselskabets 
førhandelskontroller.

Or. en
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Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at fremhæve de forskellige metoder, hvormed 
markedsdeltagere kan få adgang til en handelsplatform. Denne ordlyd er taget fra ESMA's 
retningslinjer for handelssystemer og -kontroller, som blev udsendt den 22. december 2011, 
ref.: ESMA/2011/456.

Ændringsforslag 482
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31) "direkte elektronisk adgang": i 
forbindelse med en markedsplads, en 
ordning, hvor et medlem eller en deltager 
på en markedsplads giver en person 
tilladelse til at anvende sin handelskode, 
så den pågældende kan sende ordrer 
vedrørende et finansielt instrument 
direkte til markedspladsen ad elektronisk 
vej. Denne definition omfatter også 
ordninger, der indebærer, at den 
pågældende person anvender medlemmets 
eller deltagerens infrastruktur eller en 
opkobling stillet til rådighed af 
medlemmet eller deltageren til afgivelse af 
ordrer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 483
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31) "direkte elektronisk adgang": i 
forbindelse med en markedsplads, en 

31) "direkte elektronisk adgang": en 
ordning, hvor et investeringsselskab, der 
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ordning, hvor et medlem eller en deltager 
på en markedsplads giver en person
tilladelse til at anvende sin handelskode, 
så den pågældende kan sende ordrer 
vedrørende et finansielt instrument 
direkte til markedspladsen ad elektronisk 
vej. Denne definition omfatter også 
ordninger, der indebærer, at den 
pågældende person anvender medlemmets 
eller deltagerens infrastruktur eller en 
opkobling stillet til rådighed af 
medlemmet eller deltageren til afgivelse af 
ordrer

er medlem af eller deltager i eller bruger 
af en handelsplatform, giver kunder
tilladelse til at sende ordrer elektronisk til 
investeringsselskabets interne 
elektroniske handelssystemer med henblik 
på automatisk videreformidling under 
investeringsselskabets handels-id til en 
nærmere angivet handelsplatform

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at fremhæve de forskellige metoder, hvormed 
markedsdeltagere kan få adgang til en handelsplatform. Denne ordlyd er taget fra ESMA's 
retningslinjer for handelssystemer og -kontroller, som blev udsendt den 22. december 2011, 
ref.: ESMA/2011/456.

Ændringsforslag 484
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31) "direkte elektronisk adgang": i 
forbindelse med en markedsplads, en 
ordning, hvor et medlem eller en deltager 
på en markedsplads giver en person 
tilladelse til at anvende sin handelskode, så 
den pågældende kan sende ordrer 
vedrørende et finansielt instrument direkte 
til markedspladsen ad elektronisk vej. 
Denne definition omfatter også ordninger, 
der indebærer, at den pågældende person 
anvender medlemmets eller deltagerens 
infrastruktur eller en opkobling stillet til 
rådighed af medlemmet eller deltageren til 
afgivelse af ordrer

31) "direkte markedsadgang": i 
forbindelse med en markedsplads, en 
ordning, hvor et medlem eller en deltager 
på en markedsplads giver en person 
tilladelse til at anvende sin handelskode, så 
den pågældende kan sende ordrer 
vedrørende et finansielt instrument direkte 
til markedspladsen ad elektronisk vej. 
Denne definition omfatter også ordninger, 
der indebærer, at den pågældende person 
anvender medlemmets eller deltagerens 
infrastruktur eller en opkobling stillet til 
rådighed af medlemmet eller deltageren til 
afgivelse af ordrer
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Or. en

Begrundelse

Henvisninger til direkte elektronisk adgang bør ændres til "direkte markedsadgang", så de 
bringes i overensstemmelse med ESMA's tekniske retningslinjer, der blev udsendt i februar 
2012, "Systemer og kontrolforanstaltninger i et automatiseret handelsmiljø for 
handelsplatforme, investeringsselskaber og kompetente myndigheder" ESMA/2012/122.

Ændringsforslag 485
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31) "direkte elektronisk adgang": i 
forbindelse med en markedsplads, en 
ordning, hvor et medlem eller en deltager 
på en markedsplads giver en person 
tilladelse til at anvende sin handelskode, så 
den pågældende kan sende ordrer 
vedrørende et finansielt instrument direkte 
til markedspladsen ad elektronisk vej. 
Denne definition omfatter også ordninger, 
der indebærer, at den pågældende person 
anvender medlemmets eller deltagerens
infrastruktur eller en opkobling stillet til 
rådighed af medlemmet eller deltageren til 
afgivelse af ordrer

31) "direkte elektronisk adgang": i 
forbindelse med en markedsplads, en 
ordning, hvor et medlem eller en deltager 
på en markedsplads giver en person 
tilladelse til at anvende sin handelskode, så 
den pågældende kan sende ordrer 
vedrørende et finansielt instrument direkte 
til markedspladsen ad elektronisk vej. 
Denne definition indebærer, at den 
pågældende person anvender medlemmets 
infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 486
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 31 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30d) "direkte markedsadgang": en 
ordning, hvor et medlem af eller en 
deltager på en markedsplads giver en 
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person tilladelse til at anvende sin 
handelskode, så den pågældende kan 
sende ordrer elektronisk til 
investeringsselskabets interne 
elektroniske handelssystemer med henblik 
på automatisk videreformidling under 
investeringsselskabets handelskode til en 
nærmere angivet handelsplatform

Or. en

Ændringsforslag 487
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 31 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30b) "sponsoreret adgang": en ordning, 
hvor et medlem af eller en deltager på en 
markedsplads giver en person tilladelse til 
at anvende sin handelskode, så den 
pågældende kan sende ordrer elektronisk 
under investeringsselskabets handelskode 
til en nærmere angivet handelsplatform, 
uden at ordrerne dirigeres gennem 
investeringsselskabets interne 
elektroniske handelssystemer

Or. en

Ændringsforslag 488
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 33 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33a) "ejermatchningshandel": en 
transaktion bestående af to eller flere 
etaper, hvor et investeringsselskab eller en 
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markedsoperatør indsættes som part i 
hver etape, og som er indgået med henblik 
på at fremme en eller flere kundeordrer, 
og som ikke medfører, at 
investeringsselskabet påtager sig 
markedsrisici

Or. en

Begrundelse

Dette er en definition af ejermatchningshandel, som adskiller sig fra egenhandel. 
Ejermatchningshandel beskriver en transaktion, hvor selskabet/operatøren befinder sig i 
midten af handlen og bliver køber over for sælger og sælger over for køber. Dette kan ske for 
at fremme kundehandler og/eller for at muliggøre anonyme handler.

Ændringsforslag 489
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 33 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33a) "markedsforvridende positioner": 
positioner, der ikke objektivt mindsker 
risici, som er direkte forbundet med 
kommercielle aktiviteter vedrørende 
råvaren, og som er over det påkrævede 
niveau i forhold til at skabe tilstrækkelig
likviditet til positioner, som objektivt 
mindsker risici, som er direkte forbundet 
med kommercielle aktiviteter vedrørende 
råvaren, eller som på anden vis forvrider 
prisfastsættelsesfunktionen på markedet

Or. en

Begrundelse

En nødvendig definition for at kunne skelne mellem spekulative positioner og 
afdækningspositioner.
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Ændringsforslag 490
Syed Kamall, Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 33 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33a) "forsikringsbaseret investering": en 
forsikringskontrakt, hvor det beløb, der 
skal betales til kunden, eksponeres for
markedsværdien af et aktiv eller en 
udbetaling fra et aktiv eller en 
referenceværdi, og hvor kunden ikke 
direkte er i besiddelse af aktivet

Or. en

Begrundelse

Forsikringsbaserede investeringer bør være omfattet af anvendelsesområdet for MiFID.

Ændringsforslag 491
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 33 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33a) "overdreven spekulation": i denne 
forordning en handelsaktivitet med et 
aktiv i en kontrakt om salg af sådanne 
aktiver til fremtidig levering på eller i 
henhold til reglerne på markedspladser 
eller OTC-markeder med hensyn til en 
betydelig prisfastsættelseskontrakt, som 
medfører eller udgør en betydelig risiko 
for at medføre volatilitet, forvridning eller 
ubegrundede ændringer i den korrekte 
prisdannelse for sådanne aktiver eller 
medføre, at prisdannelsen afviger fra 
grundprincipperne
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Or. en

Begrundelse

Spekulatorer er nødvendige, for at råvaremarkederne kan give likviditet til reel afdækning, 
når der er en ubalance i forholdet mellem "lange" og "korte" afdækninger. På visse 
råvaremarkeder er der imidlertid flere, der afdækker end spekulerer, hvilket medfører en 
risiko for, at prisniveauet og volatiliteten ikke længere styres af grundprincipperne. 
Definitionen af "overdreven spekulation" giver tilsynsmyndighederne og markederne 
yderligere grund til at gribe ind for at beskytte interesserne for dem, der afdækker.

Ændringsforslag 492
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 33 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33a) "overdreven spekulation": 
positioner, der besiddes af en person, 
herunder en gruppe eller klasse af 
personer, som ikke objektivt mindsker 
risici, som er direkte forbundet med den 
pågældendes kommercielle aktiviteter 
vedrørende råvaren, og hvor modparten 
ikke mindsker risici, som er direkte 
forbundet med dennes kommercielle 
aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 493
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 33 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33a) "aktiviteter til mindskelse af risici i 
tilknytning til hovederhvervet": 
afdækning af produktionsrelaterede, 
salgsrelaterede og andre risici
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Or. en

Begrundelse

Under hensyntagen til vigtigheden af definitionen af afdækning til undtagelser bør 
Kommissionens planer som bekendtgjort i betragtning 88 bringes direkte ind i direktivet. 
Handel med henblik på afdækning af diverse risici er nøglen til mere sikre engrosmarkeder. 
For at gøre ikkefinansielle selskaber i stand til at afdække så mange risici som muligt bør 
afdækning af salgsrelaterede risici tilføjes til definitionen.

Ændringsforslag 494
Syed Kamall, Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 33 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33b) "samlede udbyderomkostninger": 
alle omkostninger, som en kunde skal 
betale til et investeringsselskab, når denne 
køber en investeringsservice eller et 
finansielt instrument, herunder, beregnet 
pr. år:
a) årlige forvaltningsomkostninger
b) depot- og administrationsomkostninger
c) resultatbaserede gebyrer på baggrund 
af de seneste 12 måneders offentliggjorte 
resultatbaserede gebyrer eller 
gennemsnittet for op til 3 år, hvis disse 
oplysninger foreligger
d) håndteringsomkostninger på baggrund 
af de seneste 12 måneders offentliggjorte 
resultatbaserede gebyrer eller 
gennemsnittet for op til tre år, hvis disse 
oplysninger foreligger
e) samlede omkostninger for alle 
underliggende fonde for så vidt angår 
deres løbende omkostninger, når fonden 
investerer i UCITS-fonde, ETF'er eller 
lukkede investeringsfonde eller andre 
samlede redskaber
f) andre omkostninger, der ikke er 
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omfattet af ovenstående
De samlede udbyderomkostninger 
beregnes som en procentsats pr. år.

Or. en

Begrundelse

Denne definition vil sikre, at alle omkostninger for investoren vil blive klarlagt, hvilket vil 
sikre et højt oplysnings- og gennemsigtighedsniveau.

Ændringsforslag 495
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 33 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33b) "reel afdækningstransaktion": 
enten:
a) en transaktion eller position, der
i) udgør en erstatning for transaktioner, 
der er blevet eller vil blive foretaget, eller 
positioner, der er blevet eller vil blive taget 
i besiddelse på et senere tidspunkt i en 
fysisk markedsføringskanal
ii) er økonomisk hensigtsmæssig i forhold 
til at reducere risici i en 
erhvervsvirksomheds adfærd og 
forvaltning

iii) opstår som følge af eventuelle 
ændringer i værdien af
- aktiver, som en person ejer, fremstiller, 
producerer, behandler eller markedsfører 
eller forventer at eje, fremstille, 
producere, behandle eller markedsføre
- forpligtelser, som en person ejer eller 
forventer at påtage sig
- tjenester, som en person yder eller 
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indkøber eller forventer at yde eller 
indkøbe
eller
b) en transaktion eller position, som 
mindsker risici i forbindelse med en 
position som følge af derivater, som
i) blev gennemført over for en modpart, 
for hvilken transaktionen ville udgøre en 
reel afdækningstransaktion i henhold til 
punkt a)
ii) opfylder kravene i punkt a)

Or. en

Begrundelse

For at fremme de økonomiske fordele ved råvaremarkeder er det vigtigt at definere 
afdækning. Markedstilsyn bør fremme interesserne for de parter, som har en eksponering for 
råvarepriser som en uundgåelig konsekvens af virksomheden og ikke som et spil på priserne. 
Der bør knyttes undtagelser til denne definition på samme måde som i EMIR og i Dodd-
Frank.

Ændringsforslag 496
Syed Kamall, Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 33 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33b) "samlede 
investeringsomkostninger": alle 
omkostninger, som en kunde skal betale, 
når denne køber en investeringsservice 
eller et finansielt instrument via en 
salgskanal, herunder de samlede 
udbyderomkostninger og følgende, 
beregnet pr. år:
a) platformgebyrer, hvor disse ikke 
allerede er inkluderet i de samlede 
udbyderomkostninger
b) adgangs- og exitomkostninger, 
amortiseret over fem år som den 
forventede varighed af investeringen, 
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medmindre andet er anført
c) rådgivningsgebyrer fraregnet rabatter 
givet til kunder, amortiseret over fem år 
som den forventede varighed af 
investeringen, medmindre andet er anført
d) andre omkostninger, der ikke er 
omfattet af ovenstående
De samlede investeringsomkostninger 
beregnes som en procentsats pr. år.

Or. en

Begrundelse

Denne definition vil sikre, at alle omkostninger for investoren vil blive klarlagt, hvilket vil 
sikre et højt oplysnings- og gennemsigtighedsniveau.

Ændringsforslag 497
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger med henblik 
på at præcisere visse tekniske aspekter af 
definitionerne i stk. 1 i denne artikel for at 
tilpasse dem til markedsudviklingen.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger med henblik 
på at præcisere visse tekniske aspekter af 
definitionerne i stk. 1 i denne artikel for at 
tilpasse dem til markedsudviklingen, 
navnlig for så vidt angår stk. 2, punkt 30a.

Or. en

Begrundelse

Hvis definitionen af højfrekvenshandelsstrategier viser sig at være for restriktiv eller ikke 
restriktiv nok, bør det være muligt at anvende delegerede retsakter til forbedring deraf.

Ændringsforslag 498
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Pervenche Berès
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger med henblik 
på at præcisere visse tekniske aspekter af 
definitionerne i stk. 1 i denne artikel for at 
tilpasse dem til markedsudviklingen.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger med henblik 
på at præcisere visse tekniske aspekter af 
eller ændre definitionerne i stk. 1 i denne 
artikel, hvis det er relevant, for at tage 
højde for følgende.

a) den tekniske udvikling på de finansielle 
markeder
b) den liste over misbrug, der er 
omhandlet i artikel 34b, litra b, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. …/… af … [MAR], navnlig med 
hensyn til højfrekvenshandel og inklusive, 
men ikke begrænset til, spoofing, quote 
stuffing og layering.

Or. en

Ændringsforslag 499
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger med henblik 
på at præcisere visse tekniske aspekter af 
definitionerne i stk. 1 i denne artikel for at 
tilpasse dem til markedsudviklingen.

3. ESMA kan udarbejde udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere tekniske 
aspekter af definitionerne i stk. 1 i denne 
artikel for at tilpasse dem til 
markedsudviklingen.

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
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for Kommissionen senest den […]*.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de forskriftsmæssige tekniske 
standarder, hvortil der henvises i første 
afsnit, i henhold til artikel 10 til 14 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
__________________
*EUT: Indsæt venligst datoen: …

Or. en

Begrundelse

Muligheden for at præcisere tekniske elementer i definitionerne i henhold til MiFID er 
effektivt en beføjelse til at ændre direktivets anvendelsesområde. Hvis beføjelsen udelukkende 
er af teknisk karakter og er designet til at tilpasse definitionerne i forhold til 
markedsudviklingen, er der tale om en teknisk beføjelse, som ESMA er mere kvalificeret til at 
bedømme.

Ændringsforslag 500
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94
vedrørende foranstaltninger med henblik 
på at præcisere visse tekniske aspekter af 
definitionerne i stk. 1 i denne artikel for at 
tilpasse dem til markedsudviklingen.

3. ESMA forelægger udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen vedrørende foranstaltninger 
med henblik på at præcisere visse tekniske 
aspekter af definitionerne i stk. 1 i denne 
artikel, blandt andet for at tilpasse dem til 
markedsudviklingen.

ESMA forelægger udkast til disse 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest [den 31. december 
2012].
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
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Or. en

Ændringsforslag 501
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den enkelte medlemsstat stiller krav om, 
at udøvelse af investeringsservice eller -
aktiviteter som et fast erhverv eller 
virksomhed på et professionelt grundlag 
betinges af en forudgående tilladelse 
meddelt i henhold til dette kapitels 
bestemmelser. En sådan tilladelse 
meddeles af den af hjemlandet i henhold til 
artikel 69 udpegede kompetente 
myndighed.

1. Den enkelte medlemsstat stiller krav om, 
at udøvelse af investeringsservice eller -
aktiviteter som et fast erhverv eller 
virksomhed på et professionelt grundlag 
betinges af en forudgående tilladelse 
meddelt i henhold til bestemmelserne i
dette kapitel og artikel 31 i forordning 
(EU) nr. …/… [MiFIR]. En sådan 
tilladelse meddeles af den af hjemlandet i 
henhold til artikel 69 udpegede kompetente 
myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 502
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 giver medlemsstaterne alle 
markedsoperatører tilladelse til at drive en 
MHF eller en OHF, såfremt det forud er 
fastslået, at de overholder bestemmelserne 
i dette kapitel.

2. Uanset stk. 1 giver medlemsstaterne alle 
markedsoperatører tilladelse til at drive en 
MHF, såfremt det forud er fastslået, at de 
overholder bestemmelserne i dette kapitel.

Or. en

Ændringsforslag 503
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo



PE489.464v01-00 80/167 AM\901764DA.doc

DA

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
personer, som yder 
investeringsrådgivning, uafhængig 
investeringsrådgivning eller eventuelt 
accessorisk investeringsrådgivning til 
kunder, har et tilstrækkeligt viden- og 
kompetenceniveau, der bygger på 
anerkendte kvalifikationer.

Or. en

Begrundelse

Investeringsrådgivning kan have en enorm indvirkning på borgernes liv. Der bør derfor stilles 
krav til rådgiverne om at have et passende kvalifikationsniveau, så de kan rådgive kunder om, 
hvordan de skal investere deres midler.

Ændringsforslag 504
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
personer, som yder 
investeringsrådgivning eller eventuelt 
accessorisk rådgivning til kunder, har et 
tilstrækkeligt viden- og 
kompetenceniveau, der bygger på 
anerkendte kvalifikationer.
Medlemsstaterne stiller desuden krav om, 
at de pågældende personer løbende 
gennemgår faglig uddannelse for at 
opdatere og validere deres viden og 
kompetence.

Or. en
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Begrundelse

Investeringsrådgivning har en enorm indvirkning på folks liv. Der bør derfor stilles krav til 
rådgiverne om at have et passende kvalifikationsniveau, så de kan rådgive kunder om, 
hvordan de skal investere deres midler.

Ændringsforslag 505
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hjemlandet sikrer, at det i tilladelsen 
specificeres, hvilke former for 
investeringsservice og -aktiviteter, 
investeringsselskabet har tilladelse til at 
yde. Tilladelsen kan dække en eller flere af 
de accessoriske tjenesteydelser, der er 
anført i afsnit B i bilag I. Der kan under 
ingen omstændigheder meddeles tilladelse 
til alene at yde accessoriske 
tjenesteydelser.

1. Hjemlandet sikrer, at det i tilladelsen 
specificeres, hvilke former for 
investeringsservice og -aktiviteter, 
investeringsselskabet har tilladelse til at 
yde. Tilladelsen kan dække en eller flere af 
de accessoriske tjenesteydelser, der er 
anført i afsnit B i bilag I. Der kan under 
ingen omstændigheder meddeles tilladelse 
til alene at yde accessoriske 
tjenesteydelser. ESMA revurderer 
tilladelsen, hvis der er mistanke om 
overtrædelse af bestemmelserne i dette 
direktiv, og hvis der indgives en klage fra 
berørte tredjeparter inden for en rimelig 
tidsfrist, og kan inddrage tilladelsen for at 
sikre stabilitet på det finansielle marked.

Or. en

Begrundelse

Grundet det europæiske pas, som udstedes til finansielle institutioner i henhold til denne 
artikels stk. 3, bør ESMA undersøge de finansielle institutioner på europæisk plan.

Ændringsforslag 506
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere:

udgår

a) de oplysninger der skal fremlægges for 
de kompetente myndigheder, jf. artikel 7, 
stk. 2, herunder driftsplanen
b) de opgaver, der skal varetages af 
nomineringsudvalgene, jf. artikel 9, stk. 2
c) de krav der gælder for ledelse af 
investeringsselskaber, jf. artikel 9, stk. 84, 
og oplysningerne for underretning i 
henhold til artikel 9, stk. 5
d) de krav der gælder for aktionærer og 
selskabsdeltagere, som besidder en 
kvalificeret andel, samt de gener der kan 
forhindre den kompetente myndighed i 
effektivt at udøve sit tilsynshverv, jf. 
artikel 10, stk. 1 og 2.
ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den [31. 
december 2016].
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 
1095/2010.

Or. en

Begrundelse

Standarden virker unødvendig.

Ændringsforslag 507
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 7 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for at fastlægge 
standardformularer, -modeller og -
procedurer for den underretning eller 
fremlæggelse af oplysninger, som er 
omhandlet i artikel 7, stk. 2, og artikel 9, 
stk. 5

5. ESMA kan udarbejde udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for at fastlægge 
standardformularer, -modeller og -
procedurer for den underretning eller 
fremlæggelse af oplysninger, som er 
omhandlet i artikel 7, stk. 2, og artikel 9, 
stk. 5

Or. en

Ændringsforslag 508
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[31. december 2016].

ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 509
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed kan inddrage 
et investeringsselskabs tilladelse, hvis 
investeringsselskabet:

Den kompetente myndighed eller ESMA 
kan inddrage et investeringsselskabs 
tilladelse, hvis investeringsselskabet:

Or. en
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Ændringsforslag 510
Kay Swinburne, Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at alle 
medlemmer af et investeringsselskabs 
ledelsesorgan til enhver tid har et 
tilstrækkeligt godt omdømme, har
tilstrækkelig viden, faglig kompetence og 
erfaring og afsætter tilstrækkelig tid til at 
udføre deres opgaver. Medlemsstaterne 
sikrer, at medlemmerne af ledelsesorganet 
navnlig opfylder følgende krav:

1. Medlemmer af ledelsesorganet skal til 
enhver tid have et tilstrækkeligt godt 
omdømme, have tilstrækkelig viden, faglig 
kompetence og erfaring og afsætte
tilstrækkelig tid til at udføre deres opgaver. 
Medlemsstaterne sikrer, at medlemmerne 
af ledelsesorganet navnlig opfylder 
følgende krav:

Or. en

Begrundelse

Hvad angår virksomhedsledelse er det af største vigtighed, at vi indfører de samme krav i 
MiFID som i kapitalkravsdirektiv IV (CRD IV). Disse ændringer svarer derfor til dem, der 
blev fremsat af ECR til forslagene til kapitalkravsdirektiv IV.

Ændringsforslag 511
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at alle 
medlemmer af et investeringsselskabs 
ledelsesorgan til enhver tid har et 
tilstrækkeligt godt omdømme, har 
tilstrækkelig viden, faglig kompetence og 
erfaring og afsætter tilstrækkelig tid til at 
udføre deres opgaver. Medlemsstaterne 
sikrer, at medlemmerne af ledelsesorganet 
navnlig opfylder følgende krav:

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at alle 
medlemmer af et investeringsselskabs 
ledelsesorgan til enhver tid har et 
tilstrækkeligt godt omdømme, har 
tilstrækkelig viden, faglig kompetence og 
erfaring og afsætter tilstrækkelig tid til at 
udføre deres opgaver. Medlemmerne af 
ledelsesorganet skal navnlig opfylde
følgende krav:
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Or. en

Ændringsforslag 512
Herbert Dorfmann

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at alle 
medlemmer af et investeringsselskabs 
ledelsesorgan til enhver tid har et 
tilstrækkeligt godt omdømme, har 
tilstrækkelig viden, faglig kompetence og 
erfaring og afsætter tilstrækkelig tid til at 
udføre deres opgaver. Medlemsstaterne
sikrer, at medlemmerne af ledelsesorganet 
navnlig opfylder følgende krav:

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at alle 
medlemmer af et investeringsselskabs 
ledelsesorgan til enhver tid har et 
tilstrækkeligt godt omdømme, har 
tilstrækkelig viden, faglig kompetence og 
erfaring og afsætter tilstrækkelig tid til at 
udføre deres opgaver. I lyset af arten og 
kompleksiteten af investeringsselskabet og 
dets aktiviteter sikrer medlemsstaterne, at 
medlemmerne af ledelsesorganet navnlig 
opfylder følgende krav:

Or. en

Ændringsforslag 513
Kay Swinburne, Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a – afsnit 1 og afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Medlemmerne af ledelsesorganet 
afsætter tilstrækkelig tid til at varetage 
deres funktioner i investeringsselskabet. 
Kun én af følgende kombinationer må 
forekomme samtidigt:

a) Et medlem af ledelsesorganet i et 
institut, som har til hensigt at besidde en 
position i ledelsesorganet i flere institutter 
på samme tid, skal tage højde for 
individuelle forhold samt arten, omfanget 
og kompleksiteten af instituttets 
aktiviteter. Medlemmerne af 
ledelsesorganet i institutter, der er 
væsentlige i forhold til deres størrelse, 
interne organisation og arten, omfanget 
og kompleksiteten af deres aktiviteter, kan 
ikke kombinere flere end én af følgende 
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kombinationer samtidigt, medmindre de 
kan begrunde dette over for den relevante 
kompetente myndighed:

Or. en

Begrundelse

Hvad angår virksomhedsledelse er det af største vigtighed, at vi indfører de samme krav i 
MiFID som i kapitalkravsdirektiv IV (CRD IV). Disse ændringer svarer derfor til dem, der 
blev fremsat af ECR til forslagene til kapitalkravsdirektiv IV.

Ændringsforslag 514
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a – afsnit 1 og afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Medlemmerne af ledelsesorganet 
afsætter tilstrækkelig tid til at varetage 
deres funktioner i investeringsselskabet. 
Kun én af følgende kombinationer må 
forekomme samtidigt:

a) Medlemmerne af ledelsesorganet 
afsætter tilstrækkelig tid til at varetage 
deres funktioner i investeringsselskabet. 
Kun én af følgende kombinationer må 
forekomme samtidigt i virksomheder af 
interesse for offentligheden:

Or. en

Begrundelse

De kvantitative begrænsninger vil medføre alvorlige problemer i forhold til rekruttering af 
kvalificerede personer med tilstrækkelige færdigheder. I små lande kan der som konsekvens 
deraf opstå store problemer med at opfylde de krav til sammensætningen af ledelsesorganet, 
der er fremsat i forslaget. Bestyrelsesposter i eksempelvis boligkooperativer eller 
anpartsselskaber bør ikke betragtes som bestyrelsesposter i denne artikel. Man bør derfor 
tilføje "virksomheder af interesse for offentligheden" i teksten.

Ændringsforslag 515
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv



AM\901764DA.doc 87/167 PE489.464v01-00

DA

Artikel 9 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en post som bestyrelsesmedlem og 
direktør kombineret med to
direktionseksterne bestyrelsesposter

i) en post som bestyrelsesmedlem og 
direktør kombineret med tre
direktionseksterne bestyrelsesposter

Or. en

Begrundelse

I det antal bestyrelsesposter, som et medlem af ledelsesorganet kan besidde på en gang, skal 
der tages højde for individuelle forhold og arten, omfanget og kompleksiteten af instituttets 
aktiviteter. En ordlyd, der er for restriktiv, kan i denne forbindelse medføre vanskeligheder på 
små markeder, navnlig for små institutter.

Ændringsforslag 516
Kay Swinburne, Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fire direktionseksterne 
bestyrelsesposter.

ii) fem direktionseksterne 
bestyrelsesposter.

Or. en

Begrundelse

Hvad angår virksomhedsledelse er det af største vigtighed, at vi indfører de samme krav i 
MiFID som i kapitalkravsdirektiv IV (CRD IV). Disse ændringer svarer derfor til dem, der 
blev fremsat af ECR til forslagene til kapitalkravsdirektiv IV.

Ændringsforslag 517
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Poster som bestyrelsesmedlem og direktør Poster som bestyrelsesmedlem og direktør 
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eller direktionseksterne bestyrelsesposter 
inden for samme koncern regnes som én 
bestyrelsespost.

eller direktionseksterne bestyrelsesposter 
inden for samme koncern, herunder 
UCITS og AIF drevet eller forvaltet af et 
medlem inden for samme koncern, regnes 
som én bestyrelsespost.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med MiFID er det - i modsætning til, hvad der er tilfældet for CRD IV - på 
virksomhedsledelsesområdet vigtigt at anerkende, at visse fondsstrukturer er organiseret i 
specifikke retlige strukturer i henhold til medlemsstatens krav, og at de derfor bør behandles 
en smule anderledes.

Ændringsforslag 518
Kay Swinburne, Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Poster som bestyrelsesmedlem og direktør 
eller direktionseksterne bestyrelsesposter 
inden for samme koncern regnes som én 
bestyrelsespost.

Bestyrelsesposter i ledelsesorganet i 
institutter, (i) som er medlemmer af den 
samme koncern, eller (ii) som er 
medlemmer af den samme 
institutsikringsordning, hvis betingelserne 
i artikel 108, stk. 7 i kapitalkravsdirektiv 
IV er opfyldt, eller (iii) i virksomheder 
(herunder ikke-finansielle institutioner), 
hvor instituttet ejer en kvalificeret andel, 
regnes som én bestyrelsespost.

Or. en

Begrundelse

Hvad angår virksomhedsledelse er det af største vigtighed, at vi indfører de samme krav i 
MiFID som i kapitalkravsdirektiv IV (CRD IV). Disse ændringer svarer derfor til dem, der 
blev fremsat af ECR til forslagene til kapitalkravsdirektiv IV.

Ændringsforslag 519
Olle Schmidt
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for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Poster som bestyrelsesmedlem og direktør 
eller direktionseksterne bestyrelsesposter 
inden for samme koncern regnes som én 
bestyrelsespost.

Poster som bestyrelsesmedlem og direktør 
eller direktionseksterne bestyrelsesposter 
inden for (i) samme koncern (ii) eller en 
gruppe af selskaber, der er 
datterselskaber, tilknyttede selskaber eller 
kapitalinteresser i det samme industrielle 
holdingselskab, regnes som én 
bestyrelsespost.

Or. en

Begrundelse

Dette er en præcisering af, at det ikke kun er koncerner, som er omfattet af denne undtagelse, 
men også grupper af selskaber, der ejes af det samme industrielle holdingselskaber. Dette 
skal sikre, at forretningsmodellen for denne type med langsigtede industrielle ejere ikke 
bringes i fare som følge af begrænsningen vedrørende bestyrelsesposter. Forretningsmodellen 
for industrielle holdingselskaber skal være ejere, der er forpligtet på lang sigt, med 
bestyrelsesrepræsentation i deres langsigtede investeringer.

Ændringsforslag 520
Kay Swinburne, Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder kan give 
tilladelse til, at et medlem af et 
investeringsselskabs ledelsesorgan 
kombinerer flere bestyrelsesposter end 
tilladt i ovenstående afsnit under 
hensyntagen til individuelle forhold og 
arten, omfanget og kompleksiteten af 
investeringsselskabets aktiviteter.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Hvad angår virksomhedsledelse er det af største vigtighed, at vi indfører de samme krav i 
MiFID som i kapitalkravsdirektiv IV (CRD IV). Disse ændringer svarer derfor til dem, der 
blev fremsat af ECR til forslagene til kapitalkravsdirektiv IV.

Ændringsforslag 521
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemmerne af ledelsesorganet må ikke 
på samme tid kombinere en post som 
bestyrelsesmedlem og direktør i et 
investeringsselskab med en post som 
bestyrelsesmedlem og direktør på et 
reguleret marked, en MTF eller OTF, 
heller ikke inden for samme koncern.

Or. en

Begrundelse

En kombination af de to poster skaber tydelige interessekonflikter. Denne situation bør derfor 
undgås.

Ændringsforslag 522
Kay Swinburne, Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaberne afsætter 
tilstrækkelige ressourcer til introduktions-
og efteruddannelseskurser for medlemmer 
af ledelsesorganet.

Investeringsselskaberne afsætter 
tilstrækkelige ressourcer til introduktions-
og efteruddannelseskurser for medlemmer 
af ledelsesorganet.
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Or. en

Begrundelse

Hvad angår virksomhedsledelse er det af største vigtighed, at vi indfører de samme krav i 
MiFID som i kapitalkravsdirektiv IV (CRD IV). Disse ændringer svarer derfor til dem, der 
blev fremsat af ECR til forslagene til kapitalkravsdirektiv IV.

Ændringsforslag 523
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en markedsoperatør, som ansøger om 
tilladelse til at drive en MHF eller en 
OHF, og de personer, som rent faktisk 
leder MHF'ens eller OHF'ens forretninger, 
er de samme som medlemmerne af det 
regulerede markeds ledelsesorgan, anses 
disse personer for at opfylde de i første 
afsnit omhandlede krav.

Hvis en markedsoperatør, som ansøger om 
tilladelse til at drive en MHF, og de 
personer, som rent faktisk leder MHF'ens 
forretninger, er de samme som 
medlemmerne af det regulerede markeds 
ledelsesorgan, anses disse personer for at 
opfylde de i første afsnit omhandlede krav.

Or. en

Ændringsforslag 524
Kay Swinburne, Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kræver af 
investeringsselskaberne, hvis det er 
hensigtsmæssigt og står i rimeligt forhold 
til arten, omfanget og kompleksiteten af 
deres forretninger, at de nedsætter et 
nomineringsudvalg, der skal vurdere 
overholdelsen af bestemmelserne i stk. 1 
og, når det er påkrævet, fremsætte 
anbefalinger på grundlag af deres 
vurdering. Nomineringsudvalget 

2. Medlemsstaterne kræver af 
investeringsselskaberne, hvis det er 
hensigtsmæssigt og står i rimeligt forhold 
til arten, omfanget og kompleksiteten af 
deres forretninger, at de nedsætter et 
nomineringsudvalg eller et lignende 
organ, der skal vurdere overholdelsen af 
bestemmelserne i stk. 1 og, når det er 
påkrævet, fremsætte anbefalinger på 
grundlag af deres vurdering. 
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sammensættes af medlemmer af 
ledelsesorganet, som ikke varetager den 
daglige ledelse i det pågældende selskab. 
Har ledelsesorganet i henhold til den 
nationale lovgivning ikke kompetence til at 
udpege sine medlemmer, finder dette 
stykke ikke anvendelse.

Nomineringsudvalget sammensættes af 
medlemmer af ledelsesorganet, som ikke 
varetager den daglige ledelse i det 
pågældende selskab. Har ledelsesorganet i 
henhold til den nationale lovgivning ikke 
kompetence til at udpege sine medlemmer, 
finder dette stykke ikke anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Hvad angår virksomhedsledelse er det af største vigtighed, at vi indfører de samme krav i 
MiFID som i kapitalkravsdirektiv IV (CRD IV). Disse ændringer svarer derfor til dem, der 
blev fremsat af ECR til forslagene til kapitalkravsdirektiv IV.

Ændringsforslag 525
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaberne tager hensyn til 
menneskelig mangfoldighed som et af 
kriterierne for udvælgelse af medlemmer til 
ledelsesorganet. Investeringsselskaberne 
gennemfører navnlig en politik, der 
fremmer diversitet i deres ledelsesorgan 
med hensyn til køn, alder, 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund samt geografisk herkomst, 
hvorved der tages hensyn til størrelsen af 
ledelsesorganet.

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaberne og deres 
respektive nomineringsudvalg tager 
hensyn til menneskelig mangfoldighed som 
et af kriterierne for udvælgelse af 
medlemmer til ledelsesorganet. 
Investeringsselskaberne gennemfører 
navnlig en politik, der fremmer diversitet i 
deres ledelsesorgan med hensyn til køn, 
alder, uddannelsesmæssig og 
erhvervsmæssig baggrund samt geografisk 
herkomst, hvorved der tages hensyn til 
størrelsen af ledelsesorganet; der stilles 
endvidere krav om, at der tages konkrete 
skridt hen imod en mere afbalanceret 
repræsentation i bestyrelserne. Disse 
konkrete foranstaltninger kan f.eks. 
omfatte uddannelse af 
nomineringsudvalgene, udarbejdelse af 
lister over kompetente kandidater og 
indførelse af en nomineringsproces, hvor 
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mindst én kandidat af hvert køn 
præsenteres.

Or. en

Begrundelse

Mangfoldighed i bestyrelserne sikrer en bredere kompetence og større perspektiver. En 
rekruttering af mænd eller kvinde alene indebærer en mere snæver udvælgelse og risikoen for 
at gå glip af potentielt fortrinlige kandidater. Der er en systematisk tendens i processen til at 
undgå at udvælge kvinder. Bankerne bør også anspores til at gennemføre en mellemsigtet 
plan om at udnævne kvinder til indflydelsesrige poster for at øge antallet af kvinder på disse 
poster.

Ændringsforslag 526
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaberne tager hensyn til 
menneskelig mangfoldighed som et af 
kriterierne for udvælgelse af medlemmer 
til ledelsesorganet. 
Investeringsselskaberne gennemfører 
navnlig en politik, der fremmer diversitet i 
deres ledelsesorgan med hensyn til køn, 
alder, uddannelsesmæssig og 
erhvervsmæssig baggrund samt 
geografisk herkomst, hvorved der tages 
hensyn til størrelsen af ledelsesorganet.

3. Medlemsstaterne skal vedtage 
hensigtsmæssig lovgivning med henblik 
på at holde medlemmerne af
ledelsesorganerne ansvarlige i tilfælde af 
en alvorlig grad af dårlig ledelse.

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af en alvorlig grad af dårlig ledelse bør bestyrelsesmedlemmerne retsforfølges.

Ændringsforslag 527
Antolín Sánchez Presedo
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaberne tager hensyn til 
menneskelig mangfoldighed som et af 
kriterierne for udvælgelse af medlemmer til 
ledelsesorganet. Investeringsselskaberne 
gennemfører navnlig en politik, der 
fremmer diversitet i deres ledelsesorgan
med hensyn til køn, alder, 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund samt geografisk herkomst, 
hvorved der tages hensyn til størrelsen af 
ledelsesorganet.

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaberne tager hensyn til 
menneskelig mangfoldighed som et af 
kriterierne for udvælgelse af medlemmer til 
ledelsesorganet. Investeringsselskaberne 
gennemfører navnlig en politik, der 
fremmer diversitet i deres ledelsesorgan 
med hensyn til køn, alder, 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund samt geografisk herkomst, 
hvorved der tages hensyn til størrelsen af 
ledelsesorganet. Medlemsstaterne skal 
endvidere vedtage hensigtsmæssig 
lovgivning med henblik på at holde 
medlemmerne af ledelsesorganerne 
ansvarlige i tilfælde af en alvorlig grad af 
dårlig ledelse.

Or. en

Ændringsforslag 528
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaberne tager hensyn til 
menneskelig mangfoldighed som et af 
kriterierne for udvælgelse af medlemmer til 
ledelsesorganet. Investeringsselskaberne 
gennemfører navnlig en politik, der 
fremmer diversitet i deres ledelsesorgan 
med hensyn til køn, alder, 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund samt geografisk herkomst, 
hvorved der tages hensyn til størrelsen af 
ledelsesorganet.

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaberne tager hensyn til 
menneskelig mangfoldighed som et af 
kriterierne for udvælgelse af medlemmer til 
ledelsesorganet samt indfører en 
kønskvote på 40 % kvinder i deres 
ledelsesorganer senest den 1. januar 2015. 
Investeringsselskaberne gennemfører 
navnlig en politik, der fremmer diversitet i 
deres ledelsesorgan med hensyn til køn, 
alder, uddannelsesmæssig og 
erhvervsmæssig baggrund samt geografisk 
herkomst, hvorved der tages hensyn til 
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størrelsen af ledelsesorganet, og 
offentliggør denne strategi mindst én 
gang årligt.

Or. en

Ændringsforslag 529
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaberne tager hensyn til 
menneskelig mangfoldighed som et af 
kriterierne for udvælgelse af medlemmer til 
ledelsesorganet. Investeringsselskaberne 
gennemfører navnlig en politik, der 
fremmer diversitet i deres ledelsesorgan 
med hensyn til køn, alder, 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund samt geografisk herkomst, 
hvorved der tages hensyn til størrelsen af 
ledelsesorganet.

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at
investeringsselskaberne, hvis det er 
hensigtsmæssigt og står i rimeligt forhold 
til arten, omfanget og kompleksiteten af 
deres forretninger, tager hensyn til 
menneskelig mangfoldighed som et af 
kriterierne for udvælgelse af medlemmer til 
ledelsesorganet. Investeringsselskaberne 
gennemfører navnlig en politik, der 
fremmer diversitet i deres ledelsesorgan 
med hensyn til køn, alder, 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund samt geografisk herkomst, 
hvorved der tages hensyn til størrelsen af 
ledelsesorganet.

Or. en

Ændringsforslag 530
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaberne tager hensyn til 
menneskelig mangfoldighed som et af 
kriterierne for udvælgelse af medlemmer til 

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaberne tager hensyn til 
menneskelig mangfoldighed som et af 
kriterierne for udvælgelse af medlemmer til 
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ledelsesorganet. Investeringsselskaberne 
gennemfører navnlig en politik, der 
fremmer diversitet i deres ledelsesorgan 
med hensyn til køn, alder, 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund samt geografisk herkomst, 
hvorved der tages hensyn til størrelsen af 
ledelsesorganet.

ledelsesorganet. Investeringsselskaberne 
gennemfører navnlig en politik, der 
fremmer diversitet i deres ledelsesorgan 
med hensyn til køn, alder, 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund samt geografisk herkomst, 
hvorved der tages hensyn til størrelsen af 
ledelsesorganet. 
Medarbejderrepræsentation i 
ledelsesorganet bør også - ved at tilføje et 
centralt perspektiv og en reel viden om de 
interne arbejdsgange i selskabet - ses som 
en positiv måde at øge mangfoldigheden 
på.

Or. en

Ændringsforslag 531
Kerstin Westphal

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Denne strategi tager udgangspunkt i 
følgende tidsplan:
– Inden 2013 skal andelen af kvindelige 
medlemmer i ledelsesorganet forøges til 
30 %,
– inden 2015 til 40 % og
– inden 2020 til 50 %.

Or. de

Begrundelse

Under finanskrisen i 2008 har det vist sig, at det især er finansielle institutter, hvis 
ledelsesorganer er domineret af kvinder, som har succes. Undersøgelser dokumenterer, at 
virksomheder med høj deltagelse af kvinder i bestyrelsesorganer er klart mere profitable. 
Grunden til denne succes er, at kvinder har en ubetinget tendens til at planlægge mere 
langsigtet og sikkert. For at undgå fremtidige kriser på finansmarkedet er det nødvendigt at 
have flere kvinder på ledende poster.
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Ændringsforslag 532
Kerstin Westphal

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Hvis et investeringsselskab ikke 
opfylder disse generelle og de i stk. 3a 
nærmere angivne strategiske mål, 
fastsætter den kompetente medlemsstat en 
frist på seks måneder for det pågældende 
investeringsselskab til at opfylde disse mål 
og foretager samtidig anmeldelse til 
ESMA. Hvis fristen udløber uden positivt 
resultat, opløser den kompetente 
medlemsstat investeringsselskabet. 
Proceduren for opløsningen følger 
medlemsstatens bestemmelser.

Or. de

Begrundelse

Som eksemplet Norge viser, har bestemmelser om en højere deltagelse af kvinder i 
ledelsesorganer kun en positiv virkning, hvis der også indføres sanktioner. Frivillige 
forpligtelser har ikke ført til det ønskede resultat.

Ændringsforslag 533
Kay Swinburne, Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige standarder for at 
præcisere følgende begreber:

udgår

a) afsættelse af tilstrækkelig tid, for at et 
medlem af ledelsesorganet kan varetage 
sine funktioner set i relation til de 
individuelle forhold og arten, omfanget og 
kompleksiteten af investeringsselskabets 
aktiviteter, som de kompetente 
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myndigheder skal tage hensyn til, når de 
giver tilladelse til, at et medlem af 
ledelsesorganet kombinerer flere 
bestyrelsesposter end tilladt, jf. stk. 1, litra 
a)
b) tilstrækkelig kollektiv viden, faglig 
kompetence og erfaring, som 
ledelsesorganet skal være i besiddelse af, 
jf. stk. 1, litra b)
c) hæderlighed, integritet og 
uafhængighed, som et medlem af 
ledelsesorganet skal udvise, jf. stk. 1, litra 
c)
d) tilstrækkelige menneskelige og 
finansielle ressourcer, der afsættes til 
introduktions- og efteruddannelseskurser 
for medlemmer af ledelsesorganet
e) menneskelig mangfoldighed, der skal 
tages i betragtning ved udvælgelse af 
medlemmer af ledelsesorganet.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den [31. 
december 2014].

Or. en

Begrundelse

Hvad angår virksomhedsledelse er det af største vigtighed, at vi indfører de samme krav i 
MiFID som i kapitalkravsdirektiv IV (CRD IV). Disse ændringer svarer derfor til dem, der 
blev fremsat af ECR til forslagene til kapitalkravsdirektiv IV.

Ændringsforslag 534
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
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Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige standarder for at 
præcisere følgende begreber:

ESMA udarbejder retningslinjer for at 
præcisere, hvordan instituttet skal tage 
højde for følgende begreber:

Or. en

Begrundelse

At kræve, at ESMA udarbejder reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende begreber, 
såsom tidsrammer, viden og erfaring, ville snarere resultere i en ufleksibel øvelse i 
overensstemmelse end i egentlige forbedringer af virksomhedsledelsen. Retningslinjer er en 
mere passende løsning for at sikre, at disse krav opfyldes.

Ændringsforslag 535
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) tilfælde af en alvorlig grad af dårlig 
ledelse, hvor medlemsstaterne skal 
vedtage hensigtsmæssig lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 536
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA skal også tage stilling til arten, 
omfanget og kompleksiteten af 
investeringsselskabets aktiviteter, som de 
kompetente myndigheder skal tage højde 
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for, når de tillader et medlem af 
ledelsesorganet at kombinerer flere 
bestyrelsesposter end tilladt i stk. 1 a).

Or. en

Begrundelse

Proportionalitetsprincippet bør også anvendes til at tillade selskaber på forskellige niveauer 
af deres virksomhedscyklus at fastsætte den mest velegnede ledelsesform til deres behov. Der 
bør være fokus på ledelsen af bestyrelsen og navnlig på formandens rolle i udvælgelsen og 
overvågningen af bestyrelsesmedlemmer for at nå målene i MiFID-revisionen om at sikre en 
sund og forsigtig selskabsledelse.

Ændringsforslag 537
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
retningslinjer i overensstemmelse med 
artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 
1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 538
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder
for Kommissionen senest den [31. 
december 2014].

ESMA forelægger disse retningslinjer for 
Kommissionen senest den [31. december 
2014].

Or. en
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Ændringsforslag 539
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 6 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastlægge, godkende og føre tilsyn med 
selskabets strategiske målsætninger

a) godkende og føre tilsyn med selskabets 
strategiske målsætninger

Or. en

Begrundelse

Ledelsesorganet skal ikke fastlægge, men kun godkende og føre tilsyn med de strategiske mål 
baseret på den øverste ledelses fastlagte forslag.

Ændringsforslag 540
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 6 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastlægge, godkende og føre tilsyn med 
selskabets organisation, herunder 
personalets fornødne faglige kompetence, 
viden og ekspertise samt de ressourcer, 
procedurer og ordninger, der ligger til 
grund for selskabets udøvelse af 
tjenesteydelser og aktiviteter, under 
hensyntagen til arten, omfanget og 
kompleksiteten af dets forretninger og alle 
de krav, selskabet skal overholde

b) godkende og føre tilsyn med selskabets 
organisation, herunder personalets 
fornødne faglige kompetence, viden og 
ekspertise samt de ressourcer, procedurer 
og ordninger, der ligger til grund for 
selskabets udøvelse af tjenesteydelser og 
aktiviteter, under hensyntagen til arten, 
omfanget og kompleksiteten af dets 
forretninger og alle de krav, selskabet skal 
overholde

Or. en

Begrundelse

Ledelsesorganet skal ikke fastlægge, men kun godkende og føre tilsyn med de strategiske mål 
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baseret på den øverste ledelses fastlagte forslag.

Ændringsforslag 541
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 6 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fastlægge, godkende og føre tilsyn med 
en politik vedrørende de tjenesteydelser, 
aktiviteter, produkter og transaktioner, som 
selskabet tilbyder eller leverer, i 
overensstemmelse med selskabets 
risikotolerance samt de karakteristika og 
behov, der kendetegner de kunder, som de 
vil blive tilbudt eller leveret til, herunder 
gennemførelse af passende stresstest, når 
det er relevant

c) godkende og føre tilsyn med en politik 
vedrørende de tjenesteydelser, aktiviteter, 
produkter og transaktioner, som selskabet 
tilbyder eller leverer, i overensstemmelse 
med selskabets risikotolerance samt de 
karakteristika og behov, der kendetegner 
de kunder, som de vil blive tilbudt eller 
leveret til, herunder gennemførelse af 
passende stresstest, når det er relevant

Or. en

Begrundelse

Ledelsesorganet skal ikke fastlægge, men kun godkende og føre tilsyn med de strategiske mål 
baseret på den øverste ledelses fastlagte forslag.

Ændringsforslag 542
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 6 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fastlægge, godkende og føre tilsyn 
med selskabets aflønning af 
salgspersonalet, som bør være beregnet til 
at tilskynde til ansvarlig forretningsskik, 
en fair behandling af forbrugerne og til at 
undgå interessekonflikter; 
aflønningsstrukturen skal om nødvendigt 
oplyses til kunderne, f.eks. hvis potentielle 
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interessekonflikter ikke kan styres eller 
undgås

Or. en

Begrundelse

The principle contained in the proposed MiFID, regarding the management body’s 
responsibilities for the remuneration of sales staff, should be emphasised. The proposed 
amendment aims at fostering sound corporate governance arrangements for the remuneration 
policies of the institutions that do not solely carry out banking activities. The specificity of 
their activities and the potential harmful effects stemming from inappropriate remuneration 
schemes to consumers, call for common requirements in this area to apply to all investment 
firms with a view to responsible business conduct, fair treatment of consumers and to avoid 
conflict of interests, in a manner which would be coherent with the proposal for a directive of 
the European Parliament and of the Council on the access to the activity of credit institutions 
and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and in line with the 
OECD principles. (ECB suggestion)

Ændringsforslag 543
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 6 – afsnit 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) sikre, at aflønningspolitikken for 
salgspersonalet, navnlig hvad angår 
variabel aflønning, ikke skaber incitament 
til en risikabel forretningsadfærd, og 
undgå interessekonflikter

Or. en

Ændringsforslag 544
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
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Artikel 9 – stk. 6 – afsnit 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) fastholde en strategi til bekæmpelse af 
svig

Or. en

Ændringsforslag 545
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 8 – afsnit 2 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de pågældende fysiske personer har et 
tilstrækkeligt godt omdømme, har 
tilstrækkelig viden, faglig kompetence og 
erfaring, og afsætter tilstrækkelig tid til at 
udføre deres opgaver.

ii) de pågældende fysiske personer har et 
tilstrækkeligt godt omdømme, har et 
passende niveau af viden og kompetence 
baseret på anerkendte kvalifikationer og 
får tilstrækkelig tid til at udføre deres 
opgaver og ajourføre og underbygge deres 
viden og kompetencer.

Or. en

Begrundelse

Investeringsrådgivning har en enorm indvirkning på folks liv. Der bør derfor stilles krav til 
rådgiverne om at have et passende kvalifikationsniveau, så de kan rådgive kunder om, 
hvordan de skal investere deres midler. Investeringsselskaber, som er fysiske personer eller 
juridiske personer ledet af én fysisk person, bør være underkastet de samme regler som et 
større investeringsselskab.

Ændringsforslag 546
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 8 – afsnit 2 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de pågældende fysiske personer har et ii) de pågældende fysiske personer har et 
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tilstrækkeligt godt omdømme, har 
tilstrækkelig viden, faglig kompetence og 
erfaring, og afsætter tilstrækkelig tid til at 
udføre deres opgaver.

tilstrækkeligt godt omdømme, har et 
passende niveau af viden og kompetencer 
baseret på anerkendte kvalifikationer og 
afsætter tilstrækkelig tid til at udføre deres 
opgaver.

Or. en

Begrundelse

Investeringsrådgivning har en enorm indvirkning på borgernes liv. Der bør derfor stilles krav 
til rådgiverne om at have et passende kvalifikationsniveau, så de kan rådgive kunder om, 
hvordan de skal investere deres midler.

Ændringsforslag 547
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Denne artikel berører ikke 
bestemmelserne om 
medarbejderrepræsentation i 
selskabsbestyrelser i national lovgivning 
eller praksis.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at de nationale regler om medarbejderrepræsentation ikke svækkes eller
hindres af bestemmelserne i dette direktiv.

Ændringsforslag 548
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Gør de kompetente myndigheder ikke i 
løbet af vurderingsperioden skriftligt 

5. Hvis de kompetente myndigheder
beslutter sig for en godkendelse, 
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indsigelse mod den påtænkte erhvervelse, 
anses den for at være godkendt.

underretter de den interesserede erhverver 
skriftligt senest efter vurderingsperiodens 
udløb.

Or. en

Ændringsforslag 549
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) om den foreslåede erhvervelse øger 
risikoen for interessekonflikter;

Or. en

Ændringsforslag 550
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et investeringsselskab skal opstille 
sådanne regler og procedurer, som måtte 
være nødvendige til sikring af, at selskabet, 
herunder dets ledere, ansatte og tilknyttede 
agenter, overholder selskabets forpligtelser 
i henhold til dette direktivs bestemmelser 
samt passende regler for disse personers 
personlige transaktioner.

2. Et investeringsselskab skal opstille 
sådanne regler og procedurer, som måtte 
være nødvendige til sikring af, at selskabet, 
herunder dets ledere, ansatte og tilknyttede 
agenter, overholder selskabets forpligtelser 
i henhold til dette direktivs bestemmelser 
samt passende regler for disse personers 
personlige transaktioner. 
Investeringsselskabet skal have en politik 
og regler for god forretningsskik med 
henblik på at foretage en vurdering af, om 
produktet, serviceydelsen eller 
transaktionen er forenelig med de 
karakteristika og behov, der kendetegner 
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de kunder, som disse produkter måtte 
blive tilbudt til.

Or. en

Begrundelse

Uhensigtsmæssigt salg skal undgås ved hjælp af et strengt internt regelsæt for 
interessekonflikter.

Ændringsforslag 551
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et investeringsselskab skal opstille 
sådanne regler og procedurer, som måtte 
være nødvendige til sikring af, at selskabet, 
herunder dets ledere, ansatte og tilknyttede 
agenter, overholder selskabets forpligtelser 
i henhold til dette direktivs bestemmelser 
samt passende regler for disse personers 
personlige transaktioner.

2. Et investeringsselskab skal opstille 
sådanne regler og procedurer, som måtte 
være nødvendige til sikring af, at selskabet, 
herunder dets ledere, ansatte og tilknyttede 
agenter, overholder selskabets forpligtelser 
i henhold til dette direktivs bestemmelser, 
herunder en vurdering af foreneligheden 
mellem deres salgsmål samt den vifte af 
produkter og ydelser, de tilbyder, og deres 
kundestruktur, samt passende regler for 
disse personers personlige transaktioner. 
Disse politikker og regler skal 
offentliggøres og gøres tilgængelige for 
investorerne.

Or. en

Ændringsforslag 552
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et investeringsselskab skal til stadighed 
have og anvende effektive organisatoriske 
og administrative ordninger med henblik 
på at træffe sådanne rimelige
foranstaltninger, som måtte være 
nødvendige for at hindre 
interessekonflikter, jf. artikel 23, der kan 
skade dets kunders interesser.

3. Et investeringsselskab skal til stadighed 
have og anvende effektive organisatoriske 
og administrative ordninger med henblik 
på at træffe sådanne passende
foranstaltninger, som måtte være 
nødvendige for at hindre 
interessekonflikter, jf. artikel 23, der kan 
skade dets kunders interesser.

Or. en

Begrundelse

At undgå interessekonflikter bør være en topprioritet. Det er vigtigt at håndtere 
forbrugertilliden, og teksten skal være mere stringent.

Ændringsforslag 553
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse lister skal også omfatte registrering 
af telefonsamtaler eller elektroniske 
meddelelser vedrørende - som et minimum 
- transaktioner foretaget for egen regning 
og kundeordrer, når der ydes modtagelse 
og formidling af ordrer og udførelse af 
ordrer på kunders vegne.

Disse lister skal også omfatte registrering 
af telefonsamtaler eller elektroniske 
meddelelser vedrørende alle 
investeringsrådgivningsydelser, herunder 
rådgivning om produkter, transaktioner 
foretaget for egen regning og kundeordrer, 
når der ydes modtagelse og formidling af 
ordrer og udførelse af ordrer på kunders 
vegne.

Or. en

Begrundelse

For bedre at beskytte forbrugerne er der et behov for både at udvide forpligtelsen til at 
registrere meddelelser og øge registreringernes levetid.
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Ændringsforslag 554
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse lister skal også omfatte registrering 
af telefonsamtaler eller elektroniske 
meddelelser vedrørende - som et minimum 
- transaktioner foretaget for egen regning 
og kundeordrer, når der ydes modtagelse 
og formidling af ordrer og udførelse af 
ordrer på kunders vegne.

Hjemlandene kræver, at passende
registreringer opbevares for - som et 
minimum - transaktioner foretaget for egen 
regning og kundeordrer, når der ydes 
modtagelse og formidling af ordrer og 
udførelse af ordrer på kunders vegne.

Or. en

Ændringsforslag 555
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse lister skal også omfatte registrering 
af telefonsamtaler eller elektroniske 
meddelelser vedrørende - som et minimum 
- transaktioner foretaget for egen regning 
og kundeordrer, når der ydes modtagelse 
og formidling af ordrer og udførelse af 
ordrer på kunders vegne.

Disse lister skal også omfatte registrering 
af telefonsamtaler eller elektroniske 
meddelelser vedrørende - som et minimum 
- transaktioner foretaget mellem godkendte 
modparter.

Medlemsstaterne kan vælge at anvende 
lignende krav for professionelle kunder 
eller detailkunder.

Or. en

Ændringsforslag 556
Jürgen Klute
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse lister skal også omfatte registrering 
af telefonsamtaler eller elektroniske 
meddelelser vedrørende - som et minimum 
- transaktioner foretaget for egen regning 
og kundeordrer, når der ydes modtagelse 
og formidling af ordrer og udførelse af 
ordrer på kunders vegne.

Disse lister skal også omfatte registrering 
af telefonsamtaler eller elektroniske 
meddelelser vedrørende - som et minimum 
- transaktioner foretaget for egen regning 
og kundeordrer, når der ydes rådgivning til 
kunder eller modtagelse og formidling af 
ordrer og udførelse af ordrer på kunders 
vegne.

Or. en

Begrundelse

For at undgå at rådgiverne omgår reglerne om forbrugerbeskyttelse ved at foreslå kunderne 
at placere en ordre via webstedet, skal investeringsrådgivning også registreres.

Ændringsforslag 557
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse lister skal også omfatte registrering 
af telefonsamtaler eller elektroniske 
meddelelser vedrørende - som et minimum 
- transaktioner foretaget for egen regning 
og kundeordrer, når der ydes modtagelse 
og formidling af ordrer og udførelse af 
ordrer på kunders vegne.

Medlemsstaterne kræver som passende 
registreringer i forbindelse med - som et 
minimum - transaktioner foretaget for egen 
regning og kundeordrer, når der ydes 
modtagelse og formidling af ordrer og 
udførelse af ordrer på kunders vegne, 
registrering af telefonsamtaler eller 
elektroniske meddelelser.

Med hensyn til kommunikationen mellem 
finansielle institutioner og detailkunder 
kan medlemsstaterne i stedet anerkende 
fyldestgørende dokumentation for 
indholdet af sådanne telefonsamtaler eller 
elektroniske meddelelser, f.eks. i form af 
referater.

Or. en
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Ændringsforslag 558
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lister over telefonsamtaler eller 
elektroniske meddelelser i 
overensstemmelse med første afsnit stilles 
efter anmodning til rådighed for de 
berørte kunder og opbevares i tre år.

Hjemlandene kan tillade enten:

a) lister over telefonsamtaler eller 
elektroniske meddelelser eller
b) passende skriftlig dokumentation for 
indholdet af sådanne telefonsamtaler eller
elektroniske meddelelser underskrevet af 
kunden og den person, som leverer 
tjenesteydelsen til kunden.
Medlemsstaterne skal kræve, at sådanne 
lister opbevares i tre år.

Or. en

Ændringsforslag 559
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse lister skal også omfatte registrering 
af telefonsamtaler eller elektroniske 
meddelelser vedrørende - som et minimum 
- transaktioner foretaget for egen regning 
og kundeordrer, når der ydes modtagelse 
og formidling af ordrer og udførelse af 
ordrer på kunders vegne.

Disse lister skal også omfatte registrering 
af telefonsamtaler eller elektroniske 
meddelelser vedrørende - som et minimum 
- transaktioner foretaget for egen regning 
og kundeordrer, når der ydes modtagelse 
og formidling af ordrer og udførelse af 
ordrer på kunders vegne, og ordrer på 
kunders vegne, når der ydes 
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porteføljepleje.

Or. en

Ændringsforslag 560
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse lister skal også omfatte registrering 
af telefonsamtaler eller elektroniske 
meddelelser vedrørende - som et minimum 
- transaktioner foretaget for egen regning 
og kundeordrer, når der ydes modtagelse 
og formidling af ordrer og udførelse af 
ordrer på kunders vegne.

Disse lister skal også omfatte registrering 
af telefonsamtaler eller elektroniske 
meddelelser i forbindelse med effektiv 
overførsel af transaktioner foretaget for 
egen regning og kundeordrer, når der ydes 
modtagelse og formidling af ordrer og 
udførelse af ordrer på kunders vegne.

Or. fr

Ændringsforslag 561
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lister over telefonsamtaler eller 
elektroniske meddelelser i 
overensstemmelse med første afsnit stilles 
efter anmodning til rådighed for de berørte 
kunder og opbevares i tre år.

Lister over telefonsamtaler eller 
elektroniske meddelelser i 
overensstemmelse med første afsnit stilles 
efter anmodning til rådighed for de berørte 
kunder og opbevares i en periode svarende 
til kundens investeringsperiode plus et år 
med et maksimum på fem år.

Or. en

Begrundelse

Det ville være logisk at opbevare registreringerne i mindst investeringsperioden. Den 
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse anser også en fem år lang opbevaringsperiode 
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for passende.

Ændringsforslag 562
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lister over telefonsamtaler eller 
elektroniske meddelelser i 
overensstemmelse med første afsnit stilles 
efter anmodning til rådighed for de berørte 
kunder og opbevares i tre år.

Lister over telefonsamtaler eller 
elektroniske meddelelser i 
overensstemmelse med første afsnit stilles 
efter anmodning til rådighed for de berørte 
kunder og opbevares i ét år efter 
investeringens ophør.

Or. en

Begrundelse

Listerne og dokumenterne bør opbevares mindst i så lang tid, forbrugeren ikke kan se de 
egentlige konsekvenser af den investering, han har fået anbefalet.

Ændringsforslag 563
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lister over telefonsamtaler eller 
elektroniske meddelelser i 
overensstemmelse med første afsnit stilles 
efter anmodning til rådighed for de 
berørte kunder og opbevares i tre år.

Lister over telefonsamtaler eller 
elektroniske meddelelser i 
overensstemmelse med første og andet 
afsnit opbevares i tre år.

Or. en

Begrundelse

Registrering af telefonsamtaler er først og fremmest en kulturel sædvane og bør derfor 
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overlades til medlemsstaterne.

Ændringsforslag 564
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 7 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når telefonsamtaler mellem et 
investeringsselskab og en detailkunde 
ikke er begrænset til ydelsen af 
investeringsservice, kan medlemsstaterne 
vælge at tillade alternative ordninger med 
samme virkning som registreringer af 
telefonsamtaler mellem 
investeringsselskab og detailkunde for 
transaktioner, som ikke overstiger 1.000 
EUR.

Or. en

Ændringsforslag 565
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 7 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Relevante personer i investeringsselskabet 
skal kun have tilladelse til at gennemføre 
de samtaler og meddelelser omtalt i første 
afsnit ved hjælp af udstyr tilhørende 
investeringsselskabet, og hvoraf der 
opbevares registreringer.

Or. en
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Ændringsforslag 566
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 8 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke tillade 
investeringsselskaber at indgå aftaler om 
værdipapirfinansieringstransaktioner 
vedrørende finansielle instrumenter, som 
de opbevarer på vegne af en kunde, eller 
på anden vis anvende sådanne finansielle 
instrumenter for egen regning eller for 
regning en anden kunde i selskabet, 
medmindre følgende betingelser opfyldes:
a) kunden skal på forhånd have givet sit 
udtrykkelige samtykke til anvendelsen af 
instrumenterne på nærmere angivne 
vilkår som dokumenteret, i tilfælde af en 
detailkunde, ved dennes underskrift eller 
lignende alternativ mekanisme på et 
specifikt acceptdokument
b) anvendelsen af den pågældende kundes 
finansielle instrumenter skal begrænses 
til de nærmere angivne vilkår, som 
kunden accepterer, og kunderne 
underrettes på et individuelt grundlag, 
hver gang kundens aktiver anvendes
c) en betydelig del af indtægten i 
forbindelse med anvendelsen af kundens 
instrumenter skal genoverdrages til 
kunden.
Et investeringsselskab skal give sine 
kunder mulighed for fra sag til sag at 
afslå anvendelsen af deres finansielle 
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 567
Pablo Zalba Bidegain
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Et investeringsselskab skal, når det 
opbevarer midler tilhørende kunder, træffe 
sådanne foranstaltninger, som måtte være 
nødvendige for at beskytte kundernes 
rettigheder og, medmindre der er tale om 
kreditinstitutter, hindre anvendelse af 
kundernes midler for egen regning.

9. Et investeringsselskab skal, når det 
opbevarer midler tilhørende kunder, træffe 
sådanne foranstaltninger, som måtte være 
nødvendige for at beskytte kundernes 
rettigheder og, medmindre der er tale om 
kreditinstitutter, der tager imod 
indeståender i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang 
til at optage og udøve virksomhed som 
kreditinstitut (omarbejdning), hindre 
anvendelse af kundernes midler for egen 
regning. De operationelle krav i dette 
stykke finder anvendelse på et 
kreditinstitut, hvor kreditinstituttet 
accepterer at beskytte en kundes 
rettigheder ved at placere midler eller 
opbevare denne kundes midler hos en 
tredjepart, snarere end at tage imod 
sådanne midler på indlånsbasis.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at løse en forvirrende uoverensstemmelse mellem niveau 
1 og niveau 2-direktiverne, som har en direkte indflydelse på kreditinstitutterne i en 
medlemsstat, der udnytter EU-pasrettighederne i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag 568
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Et investeringsselskab må ikke indgå 
aftaler med detailkunder om 
sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af 

10. Et investeringsselskab må ikke indgå 
aftaler med detailkunder om 
sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af 
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ejendomsret med det formål at sikre eller 
dække kundernes nuværende eller 
fremtidige, faktiske, eventuelle eller 
potentielle forpligtelser.

ejendomsret med det formål at sikre eller 
dække kundernes nuværende eller 
fremtidige, faktiske, eventuelle eller 
potentielle forpligtelser, medmindre det 
har indhentet forudgående udtrykkeligt 
samtykke på grundlag af en tydelig, 
fuldstændig og præcis information om 
denne aftales karakteristika.

Or. en

Ændringsforslag 569
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Et investeringsselskab må ikke indgå 
aftaler med detailkunder om 
sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af 
ejendomsret med det formål at sikre eller 
dække kundernes nuværende eller 
fremtidige, faktiske, eventuelle eller 
potentielle forpligtelser.

10. Et investeringsselskab indgår aftaler 
om sikkerhedsstillelse i form af 
overdragelse af ejendomsret med det 
formål at sikre eller dække kundernes 
nuværende eller fremtidige, faktiske, 
eventuelle eller potentielle forpligtelser.

Or. de

Begrundelse

MiFID forbyder overdragelse af sikkerheder for detailkunder. EMIR har en mere fleksibel 
model. Overdragelse af sikkerheder bør være tilladt i begge tilfælde, både for detailkunder og 
for institutionelle investorer.

Ændringsforslag 570
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Et investeringsselskab må ikke indgå 10. Et investeringsselskab må ikke indgå 
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aftaler med detailkunder om 
sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af 
ejendomsret med det formål at sikre eller 
dække kundernes nuværende eller 
fremtidige, faktiske, eventuelle eller 
potentielle forpligtelser.

aftaler med detailkunder om 
sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af 
ejendomsret med det formål at sikre eller 
dække kundernes nuværende eller 
fremtidige, faktiske, eventuelle eller 
potentielle forpligtelser, medmindre de på 
forhånd har givet deres udtrykkelige 
samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 571
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger med henblik 
på nærmere at angive de konkrete 
organisatoriske krav, der skal opfyldes af 
investeringsselskaber og filialer af 
tredjelandsselskaber med tilladelse i 
medfør af artikel 43, der udfører 
forskellige former for investeringsservice 
og/eller -aktiviteter og accessoriske 
tjenesteydelser eller kombinationer heraf.

udgår

Or. en

Begrundelse

De organisatoriske krav til tredjelandsselskaber bør baseres på Kommissionens 
ækvivalensvurdering.

Ændringsforslag 572
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv



AM\901764DA.doc 119/167 PE489.464v01-00

DA

Artikel 16 – stk. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a. Et investeringsselskab bør 
gennemføre en 
produktgodkendelsesprocedure og træffe 
de nødvendige driftsmæssige og 
proceduremæssige foranstaltninger, der 
er forbundet med denne 
godkendelsesprocedure. Inden 
investeringsprodukter og finansielle 
instrumenter markedsføres og 
distribueres, skal de godkendes i henhold 
til førnævnte 
produktgodkendelsesprocedure. Der skal 
tages behørigt hensyn til alle relevante 
risici, og produkter og instrumenter må
kun markedsføres og distribueres, hvis de 
er i kundemålgruppens interesse. 
Produktgodkendelsesproceduren skal 
revideres årligt. Et investeringsselskab 
skal til enhver tid kunne give de 
kompetente myndigheder en ajourført og 
detaljeret beskrivelse af 
produktgodkendelsesprocedurens art og 
karakter.

Or. en

Ændringsforslag 573
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Prisstillere

En prisstiller skal som fastsat i artikel 4, 
stk. 6, regelmæssigt levere købs- og 
salgsnoteringer, der er rimelige og står i 
forhold til markedet. En prisstiller skal 
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fungere uden afbrydelse i åbningstiden på 
et reguleret marked eller i en MHF, til 
hvilke den sender ordrer eller gennem 
hvis system, den udfører transaktioner.

Or. en

Begrundelse

Artiklen skal indeholde tydelige bestemmelser vedrørende prisstillerens rolle, aktiviteter og 
forpligtelser. Prisstilleren skal sikre likviditet uanset markedsvilkårene.

Ændringsforslag 574
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af algoritmisk handel, skal have effektive 
systemer og risikokontrolforanstaltninger 
med henblik på at sikre, at dets 
handelssystemer er modstandsdygtige og 
har tilstrækkelig kapacitet, er underlagt 
passende handelstærskler og 
-begrænsninger og forhindrer, at der 
afgives fejlagtige ordrer, eller at systemet 
på anden måde fungerer dårligt, så det 
skaber eller bidrager til forstyrrelser på 
markedet. Et sådant selskab skal også have 
effektive systemer og 
risikokontrolforanstaltninger med henblik 
på at sikre, at handelssystemerne ikke kan 
anvendes til formål, som strider mod 
forordning (EU) nr. [MAR] eller mod de 
regler, der gælder for en markedsplads, 
som det er knyttet til. Selskabet skal have 
effektive ordninger for 
forretningskontinuitet med henblik på at 
kunne håndtere en uforudset brist i dets 
handelssystemer og skal desuden sørge for, 
at dets systemer er grundigt afprøvet og 
underlagt behørig overvågning med 
henblik på at sikre, at de opfylder kravene i 

1. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af algoritmisk handel, herunder 
højfrekvenshandelsstrategier, skal have 
effektive systemer og 
risikokontrolforanstaltninger tilpasset det 
pågældende selskab med henblik på at 
sikre, at dets handelssystemer er 
modstandsdygtige og har tilstrækkelig 
kapacitet, er underlagt passende 
handelstærskler og -begrænsninger og 
forhindrer, at der afgives fejlagtige ordrer, 
eller at systemet på anden måde fungerer 
dårligt, så det skaber eller bidrager til 
forstyrrelser på markedet. Et sådant selskab 
skal også have effektive systemer og 
risikokontrolforanstaltninger med henblik 
på at sikre, at handelssystemerne ikke kan 
anvendes til formål, som strider mod 
forordning (EU) nr. [MAR] eller mod de 
regler, der gælder for en markedsplads, 
som det er knyttet til. Selskabet skal have 
effektive og passende ordninger for 
forretningskontinuitet med henblik på at 
kunne håndtere en uforudset brist i dets 
handelssystemer og skal desuden sørge for, 
at dets systemer er grundigt afprøvet og 
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dette stykke. underlagt behørig overvågning med 
henblik på at sikre, at de opfylder kravene i 
dette stykke.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for et vist proportionalitetsniveau for små selskaber, som udelukkende benytter 
sig af simpel algoritmisk handel på udførelsesbasis.

Ændringsforslag 575
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af algoritmisk handel, skal have effektive 
systemer og risikokontrolforanstaltninger 
med henblik på at sikre, at dets 
handelssystemer er modstandsdygtige og 
har tilstrækkelig kapacitet, er underlagt 
passende handelstærskler og 
-begrænsninger og forhindrer, at der 
afgives fejlagtige ordrer, eller at systemet 
på anden måde fungerer dårligt, så det 
skaber eller bidrager til forstyrrelser på 
markedet. Et sådant selskab skal også have 
effektive systemer og 
risikokontrolforanstaltninger med henblik 
på at sikre, at handelssystemerne ikke kan 
anvendes til formål, som strider mod
forordning (EU) nr. [MAR] eller mod de 
regler, der gælder for en markedsplads, 
som det er knyttet til. Selskabet skal have 
effektive ordninger for 
forretningskontinuitet med henblik på at 
kunne håndtere en uforudset brist i dets 
handelssystemer og skal desuden sørge for, 
at dets systemer er grundigt afprøvet og 
underlagt behørig overvågning med 
henblik på at sikre, at de opfylder kravene i 

1. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af algoritmisk handel, skal have effektive 
systemer og risikokontrolforanstaltninger 
med henblik på at sikre, at dets 
handelssystemer er modstandsdygtige og 
har tilstrækkelig kapacitet, er underlagt 
passende handelstærskler og 
-begrænsninger og træffer passende 
foranstaltninger, der forhindrer, at der 
afgives fejlagtige ordrer, eller at systemet 
på anden måde fungerer dårligt, så det 
skaber eller bidrager til forstyrrelser på 
markedet. Et sådant selskab skal også have 
effektive systemer og 
risikokontrolforanstaltninger med henblik 
på at sikre, at handelssystemerne fungerer 
i henhold til forordning (EU) nr. [MAR] 
og de regler, der gælder for en 
markedsplads, som det er knyttet til. 
Selskabet skal have effektive ordninger for 
forretningskontinuitet med henblik på at 
kunne håndtere en uforudset brist i dets 
handelssystemer og skal desuden sørge for, 
at dets systemer er grundigt afprøvet og 
underlagt behørig overvågning med 
henblik på at sikre, at de opfylder kravene i 
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dette stykke. dette stykke.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er teknisk og vedrører afgivelsen af fejlagtige ordrer og anvendelsen af 
MAR-lovgivningen (det er ikke muligt helt at forhindre afgivelsen af fejlagtige ordrer eller 
markedsmisbrug). Ændringsforslaget præciserer, at systemerne og kontrollerne skal 
udarbejdes således, at de, hvor det er muligt, opdager og forhindrer afgivelsen af fejlagtige 
ordrer og markedsmisbrug.

Ændringsforslag 576
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Investeringsselskaber skal have 
tilladelse fra de regulerede markeder, 
MHF'er og OHF'er, hvis de ønsker at 
forbinde nye eller ændrede automatiske 
handelssystemer til markedets gældende 
systemer.
Et nyt eller ændret system kan først 
anvendes til handel på et reguleret 
marked, en MHF eller OHF, når 
markedsoperatøren har fået skriftlig 
tilladelse i henhold til stk. 3a, i artikel 51.

Or. en

Ændringsforslag 577
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af algoritmisk handel, skal underlægges 
en særskilt godkendelsesprocedure. 
Selskabet skal på klar og forståelig vis 
demonstrere de økonomiske fordele, der 
er forbundet med selskabets aktiviteter, og 
påvise, at aktiviteterne ikke har negative 
konsekvenser såsom øget volatilitet, som 
kan skade den finansielle stabilitet eller 
føre til prisforvridning. Hvis dette ikke 
kan påvises på klar og forståelig vis, kan 
der ikke gives tilladelse til det pågældende 
investeringsselskab. Kommissionen skal 
udarbejde forslag til en liste over mulige 
positive og negative makroøkonomiske 
virkninger af algoritmisk handel.

Or. en

Ændringsforslag 578
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af algoritmisk handel, skal straks på 
anmodning fra den kompetente 
myndighed fremsende oplysninger om den 
algoritmiske handel, herunder kildekode, 
programudformning, dokumentation 
vedrørende systemet og 
risikokontrolforanstaltninger i henhold til 
stk. 1.
Investeringsselskabet skal straks på 
anmodning fra markedspladsen eller den 
kompetente myndighed fremsende en 
detaljeret oversigt over de daglige 
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noteringer og handelsaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er baseret på anbefalingerne fra Finance Watch.

Ændringsforslag 579
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Der er indført forbud mod 
højfrekvenshandel.

Or. en

Begrundelse

Der er betydelig tvivl med hensyn til den økonomiske virkning af højfrekvenshandel som 
defineret i ordførerens ændringsforslag 43. Arbitragehandel, som ofte ses i forbindelse med 
højfrekvenshandel, har været anvendt i flere århundreder. Højfrekvenshandel fører imidlertid 
ofte til markedsmisbrug og økonomisk skade, f.eks. det såkaldte flash crash i maj 2010.

Ændringsforslag 580
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af algoritmisk handel, skal mindst en gang 
om året for den kompetente myndighed i 
hjemlandet forelægge en beskrivelse af 
sine strategier for algoritmisk handel, 
oplysninger om de handelsparametre eller 
-begrænsninger, der gælder for systemet, 
de vigtigste af de foranstaltninger, det har 
indført til efterlevelses- og risikokontrol 

2. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af algoritmisk handel, skal til enhver tid og 
mindst en gang om året på eget initiativ og 
for den kompetente myndighed i 
hjemlandet forelægge en ajourført og 
detaljeret beskrivelse af sine strategier for 
algoritmisk handel, oplysninger om de 
handelsparametre eller -begrænsninger, der 
gælder for systemet, de vigtigste af de 
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med henblik på at sikre, at betingelserne i 
stk. 1 er opfyldt, samt oplysninger om 
afprøvningen af dets systemer. En 
kompetent myndighed kan til enhver tid 
anmode et investeringsselskab om 
yderligere oplysninger om dets 
algoritmiske handel og de systemer, der 
anvendes i den forbindelse.

foranstaltninger, det har indført til 
efterlevelses- og risikokontrol med henblik 
på at sikre, at betingelserne i stk. 1 er 
opfyldt, samt oplysninger om afprøvningen 
af dets systemer. Investeringsselskabet 
skal registrere ovenstående og sikre, at 
registreringerne er tilstrækkelige til, at 
den kompetente myndighed kan vurdere 
overensstemmelsen med direktiv MiFID 
og forordning MAR. En kompetent 
myndighed kan til enhver tid anmode et 
investeringsselskab om yderligere 
oplysninger om ovenstående og om dets 
algoritmiske handel og de systemer, der 
anvendes i den forbindelse.

Or. en

Ændringsforslag 581
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af algoritmisk handel, skal mindst en gang 
om året for den kompetente myndighed i 
hjemlandet forelægge en beskrivelse af 
sine strategier for algoritmisk handel,
oplysninger om de handelsparametre eller 
-begrænsninger, der gælder for systemet, 
de vigtigste af de foranstaltninger, det har 
indført til efterlevelses- og risikokontrol 
med henblik på at sikre, at betingelserne i 
stk. 1 er opfyldt, samt oplysninger om 
afprøvningen af dets systemer. En 
kompetent myndighed kan til enhver tid 
anmode et investeringsselskab om 
yderligere oplysninger om dets 
algoritmiske handel og de systemer, der 
anvendes i den forbindelse.

2. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af en højfrekvenshandelsstrategi, skal 
mindst en gang om året og altid efter 
anmodning for den kompetente 
myndighed i hjemlandet forelægge en 
beskrivelse af sine strategier, oplysninger 
om de handelsparametre eller 
-begrænsninger, der gælder for systemet, 
de vigtigste af de foranstaltninger, det har 
indført til efterlevelses- og risikokontrol 
med henblik på at sikre, at betingelserne i 
stk. 1 er opfyldt, samt oplysninger om 
afprøvningen af dets systemer. En 
kompetent myndighed kan til enhver tid 
anmode et investeringsselskab om 
yderligere oplysninger om dets 
algoritmiske handel og de systemer, der 
anvendes i den forbindelse.
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Or. en

Begrundelse

Et investeringsselskab skal mindst en gang om året og efter anmodning forelægge en 
beskrivelse af den algoritmiske handel for den kompetente myndighed i hjemlandet.

Ændringsforslag 582
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af algoritmisk handel, skal mindst en gang 
om året for den kompetente myndighed i 
hjemlandet forelægge en beskrivelse af 
sine strategier for algoritmisk handel, 
oplysninger om de handelsparametre eller 
-begrænsninger, der gælder for systemet, 
de vigtigste af de foranstaltninger, det har 
indført til efterlevelses- og risikokontrol 
med henblik på at sikre, at betingelserne i 
stk. 1 er opfyldt, samt oplysninger om 
afprøvningen af dets systemer. En 
kompetent myndighed kan til enhver tid 
anmode et investeringsselskab om
yderligere oplysninger om dets 
algoritmiske handel og de systemer, der 
anvendes i den forbindelse.

2. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af algoritmisk handel, skal mindst en gang 
om året for den kompetente myndighed i 
hjemlandet forelægge en beskrivelse af 
sine strategier for algoritmisk handel, 
oplysninger om de handelsparametre eller 
-begrænsninger, der gælder for systemet, 
de vigtigste af de foranstaltninger, det har 
indført til efterlevelses- og risikokontrol 
med henblik på at sikre, at betingelserne i 
stk. 1 er opfyldt, samt oplysninger om 
afprøvningen af dets systemer. Et 
investeringsselskab skal efter anmodning 
fra en kompetent myndighed fremsende
yderligere oplysninger om dets 
algoritmiske handel og de systemer, der 
anvendes i den forbindelse.

Or. en

Begrundelse

Artikel 17, stk. 2, i forslaget til direktiv MiFID skal sikre, at investeringsselskabet giver de 
kompetente myndigheder yderligere oplysninger. (Forslag fra ECB).

Ændringsforslag 583
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af algoritmisk handel, skal mindst en gang 
om året for den kompetente myndighed i 
hjemlandet forelægge en beskrivelse af 
sine strategier for algoritmisk handel, 
oplysninger om de handelsparametre eller 
-begrænsninger, der gælder for systemet, 
de vigtigste af de foranstaltninger, det har 
indført til efterlevelses- og risikokontrol 
med henblik på at sikre, at betingelserne i 
stk. 1 er opfyldt, samt oplysninger om 
afprøvningen af dets systemer. En 
kompetent myndighed kan til enhver tid 
anmode et investeringsselskab om 
yderligere oplysninger om dets 
algoritmiske handel og de systemer, der 
anvendes i den forbindelse.

2. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af algoritmisk handel og 
højfrekvenshandelsstrategier, skal inden 
godkendelsesproceduren og mindst en 
gang om året samt i forbindelse med 
ændringer af handelsbetingelserne 
forelægge den kompetente myndighed i 
hjemlandet en beskrivelse af sine strategier 
for algoritmisk handel, oplysninger om de 
handelsparametre eller -begrænsninger, der 
gælder for systemet, de vigtigste af de 
foranstaltninger, det har indført til 
efterlevelses- og risikokontrol med henblik 
på at sikre, at betingelserne i stk. 1 er 
opfyldt, samt oplysninger om afprøvningen 
af dets systemer. En kompetent myndighed 
kan til enhver tid anmode et 
investeringsselskab om yderligere 
oplysninger om dets algoritmiske handel 
og de systemer, der anvendes i den 
forbindelse.

Or. en

Begrundelse

Nogle selskaber ændrer konstant strategierne for deres algoritmiske handel. Det er derfor 
ikke tilstrækkeligt, at den kompetente myndighed får forelagt en beskrivelse deraf en gang om 
året. Bestemmelsen bør derfor finde anvendelse på alle ændringer i de algoritmiske 
handelsbetingelser.

Ændringsforslag 584
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af algoritmisk handel, skal mindst en gang 
om året for den kompetente myndighed i 

2. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af algoritmisk handel, skal mindst en gang 
om året for den kompetente myndighed i 
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hjemlandet forelægge en beskrivelse af 
sine strategier for algoritmisk handel, 
oplysninger om de handelsparametre eller 
-begrænsninger, der gælder for systemet, 
de vigtigste af de foranstaltninger, det har 
indført til efterlevelses- og risikokontrol 
med henblik på at sikre, at betingelserne i 
stk. 1 er opfyldt, samt oplysninger om 
afprøvningen af dets systemer. En 
kompetent myndighed kan til enhver tid 
anmode et investeringsselskab om
yderligere oplysninger om dets 
algoritmiske handel og de systemer, der 
anvendes i den forbindelse.

hjemlandet forelægge en beskrivelse af 
sine strategier for algoritmisk handel, 
oplysninger om de handelsparametre eller 
-begrænsninger, der gælder for systemet, 
de vigtigste af de foranstaltninger, det har 
indført til efterlevelses- og risikokontrol 
med henblik på at sikre, at betingelserne i 
stk. 1 er opfyldt, samt oplysninger om 
afprøvningen af dets systemer. Et 
investeringsselskab skal efter anmodning 
fra en kompetent myndighed fremsende 
yderligere oplysninger om dets 
algoritmiske handel og de systemer, der 
anvendes i den forbindelse.

Or. en

Begrundelse

Artikel 17, stk. 2, i forslaget til direktiv MiFID skal sikre, at investeringsselskabet giver de 
kompetente myndigheder yderligere oplysninger.

Ændringsforslag 585
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af algoritmisk handel, skal mindst en gang 
om året for den kompetente myndighed i 
hjemlandet forelægge en beskrivelse af 
sine strategier for algoritmisk handel, 
oplysninger om de handelsparametre eller 
-begrænsninger, der gælder for systemet, 
de vigtigste af de foranstaltninger, det har 
indført til efterlevelses- og risikokontrol 
med henblik på at sikre, at betingelserne i 
stk. 1 er opfyldt, samt oplysninger om 
afprøvningen af dets systemer. En 
kompetent myndighed kan til enhver tid 
anmode et investeringsselskab om 
yderligere oplysninger om dets 
algoritmiske handel og de systemer, der 

2. Et investeringsselskab, der benytter sig
af algoritmisk handel, skal en gang om året 
eller efter anmodning for den kompetente 
myndighed i hjemlandet forelægge en 
beskrivelse af sine strategier for 
algoritmisk handel, oplysninger om de 
handelsparametre eller -begrænsninger, der 
gælder for systemet, de vigtigste af de 
foranstaltninger, det har indført til 
efterlevelses- og risikokontrol med henblik 
på at sikre, at betingelserne i stk. 1 er 
opfyldt, samt oplysninger om afprøvningen 
af dets systemer. En kompetent myndighed 
kan til enhver tid anmode et 
investeringsselskab om yderligere 
oplysninger om dets algoritmiske handel 
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anvendes i den forbindelse. og de systemer, der anvendes i den 
forbindelse.

Or. en

Ændringsforslag 586
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af algoritmisk handel, skal mindst en gang 
om året for den kompetente myndighed i 
hjemlandet forelægge en beskrivelse af 
sine strategier for algoritmisk handel, 
oplysninger om de handelsparametre eller 
-begrænsninger, der gælder for systemet, 
de vigtigste af de foranstaltninger, det har 
indført til efterlevelses- og risikokontrol 
med henblik på at sikre, at betingelserne i 
stk. 1 er opfyldt, samt oplysninger om 
afprøvningen af dets systemer. En 
kompetent myndighed kan til enhver tid 
anmode et investeringsselskab om 
yderligere oplysninger om dets 
algoritmiske handel og de systemer, der 
anvendes i den forbindelse.

2. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af algoritmisk handel, skal mindst en gang 
om året for den kompetente myndighed i 
hjemlandet forelægge en beskrivelse af 
sine strategier for algoritmisk handel, 
oplysninger om de handelsparametre eller 
-begrænsninger, der gælder for systemet, 
de vigtigste af de foranstaltninger, det har 
indført til efterlevelses- og risikokontrol 
med henblik på at sikre, at betingelserne i 
stk. 1 er opfyldt, samt oplysninger om 
afprøvningen af dets systemer. En 
kompetent myndighed kan til enhver tid 
anmode et investeringsselskab om 
yderligere oplysninger om dets 
algoritmiske handel og de systemer, der 
anvendes i den forbindelse, herunder den 
algoritmiske kildekode.

Or. en

Ændringsforslag 587
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af en højfrekvenshandelsstrategi, skal 
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fremsende daglige revisionsspor til den 
kompetente myndighed i hjemlandet for 
så vidt angår selskabets noteringer og 
handelsaktiviteter på regulerede markeder 
eller MHF'er.

Or. en

Begrundelse

De udtømmende revisionsspor vedrørende en højfrekvenshandels algoritmiske noteringer og 
handelsaktiviteter er afgørende for at overvåge markedsmisbrug på markedspladser. I dag 
foretages der ikke grænseoverskridende markedsovervågning. Revisionssporet vil også gøre 
det nemmere for tilsynsmyndighederne at forstå højfrekvenshandelen og navnlig det store 
omfang af handelsordrer.

Ændringsforslag 588
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af en højfrekvenshandelsstrategi, skal 
gemme de godkendte revisionsspor 
vedrørende noteringer og 
handelsaktiviteter på markedspladser. 
Selskabet skal efter anmodning gøre disse 
spor tilgængelige for de nationale 
kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Siden det såkaldte flash crash i USA har fokus været rettet mod behovet for at gendanne 
konsoliderede revisionsspor for fuldt ud at vurdere de omstændigheder, der førte til de 
unormale markedsforhold. Den centrale indsamling af disse oplysninger indebærer 
omfattende teknologiske byrder for de offentlige myndigheder, hvorfor de enkelte 
investeringsselskaber bør gemme deres oplysninger, såfremt de kompetente myndigheder får 
behov for at genoprette markedet.
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Ændringsforslag 589
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af en højfrekvenshandelsstrategi, skal 
fremsende revisionsspor til den 
kompetente myndighed i forbindelse med 
selskabets noteringer og 
handelsaktiviteter. ESMA udarbejder 
bindende tekniske standarder til 
præcisering af oplysninger og format.

Or. en

Ændringsforslag 590
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. ESMA udarbejder 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
til præcisering af oplysninger og format i 
henhold til stk. 2a, og med henblik på at 
konsolidere medlemsstaternes 
revisionsspor.
ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den …*.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de forskriftsmæssige tekniske 
standarder, hvortil der henvises i første 
afsnit, i henhold til artikel 10 til 14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 12 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.
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Or. en

Begrundelse

En effektiv regulering af de globale markeder indebærer konsolidering af oplysninger om 
højfrekvenshandel på internationalt plan.

Ændringsforslag 591
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En strategi for algoritmisk handel skal 
fungere uden afbrydelse i åbningstiden for 
den markedsplads, til hvilken den sender 
ordrer eller gennem hvis systemer, den 
udfører transaktioner. Handelsparametrene 
eller -begrænsningerne for en strategi for
algoritmisk handel skal sikre, at strategien 
afgiver bindende prisstillelser til 
konkurrencedygtige priser, således at den 
pågældende markedsplads regelmæssigt og 
løbende tilføres likviditet til enhver tid, 
uafhængigt af de gældende 
markedsvilkår.

3. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af algoritmisk handel, skal sikre, at den 
algoritmiske højfrekvenshandel fungerer 
uden afbrydelse i åbningstiden for den 
markedsplads, til hvilken 
investeringsselskabet sender ordrer eller 
gennem hvis systemer, den udfører 
transaktioner. Handelsparametrene eller -
begrænsningerne for en algoritmisk 
højfrekvenshandel skal sikre, at den 
algoritmiske højfrekvenshandel afgiver 
bindende prisstillelser til 
konkurrencedygtige priser i henhold til
almindelig handelspraksis, således at den 
pågældende markedsplads regelmæssigt og 
løbende tilføres likviditet til enhver tid.

Et investeringsselskab kan under særlige 
omstændigheder blive trukket tilbage fra 
markedet, hvis selskabet handler i strid 
med risikokontrolforanstaltningerne i stk. 
1. ESMA udarbejder retningslinjer, der 
præciserer de betingelser, der kan føre til 
tilbagetrækning fra markedspladsen, og 
som skal indarbejdes i de gældende regler.
Hvis et investeringsselskab trækker sig 
tilbage fra markedet i henhold til 
førnævnte bestemmelse, skal selskabet 
straks underrette markedspladsen og den 
nationale kompetente myndighed herom.
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Or. en

Begrundelse

Dette er foreslået i Kommissionens uofficiel redegørelse vedrørende højfrekvenshandel, som 
fastsætter, at et investeringsselskabs risikokontrolforanstaltninger i nogle tilfælde indebærer 
en indstilling af aktiviteterne. Markedspladsen har imidlertid de bedste muligheder for 
sammen med den kompetente myndighed at vurdere dette i form af 
prisstillelse/likviditetsregler. ESMA's retningslinjer bør fastsætte parametrene, men 
markedspladserne har størst kendskab til forholdene med henblik på at stabilisere markedet i 
tilfælde af særlige omstændigheder.

Ændringsforslag 592
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En strategi for algoritmisk handel skal 
fungere uden afbrydelse i åbningstiden for 
den markedsplads, til hvilken den sender 
ordrer eller gennem hvis systemer, den 
udfører transaktioner. Handelsparametrene 
eller -begrænsningerne for en strategi for 
algoritmisk handel skal sikre, at strategien 
afgiver bindende prisstillelser til 
konkurrencedygtige priser, således at den 
pågældende markedsplads regelmæssigt og 
løbende tilføres likviditet til enhver tid, 
uafhængigt af de gældende 
markedsvilkår.

3. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af algoritmisk handel, skal sikre, at den 
algoritmiske højfrekvenshandel fungerer 
uden afbrydelse i åbningstiden for den 
markedsplads, til hvilken 
investeringsselskabet sender ordrer eller 
gennem hvis systemer, den udfører 
transaktioner. Handelsparametrene eller -
begrænsningerne for en algoritmisk 
højfrekvenshandel skal sikre, at den 
algoritmiske højfrekvenshandel afgiver 
bindende prisstillelser til 
konkurrencedygtige priser i henhold til 
almindelig handelspraksis, således at den 
pågældende markedsplads regelmæssigt og 
løbende tilføres likviditet til enhver tid, 
undtagen under særlige omstændigheder i 
henhold til Kommissionens delegerede 
retsakter og artikel 94, som udgør en 
overtrædelse af 
risikokontrolforanstaltningerne som 
fastsat i stk. 1.
Investeringsselskabet skal anmode den 
kompetente myndighed om tilladelse til 
ikke at opfylde forpligtelserne i henhold 
til første afsnit. Den kompetente 
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myndighed skal inden for 24 timer tage 
stilling til, om de særlige omstændigheder 
som defineret i de delegerede retsakter i 
første afsnit er opfyldt, hvorefter 
myndigheden skal træffe en afgørelse. 
Hvis investeringsselskabet får tilladelse til 
ikke at opfylde forpligtelserne i henhold 
til første afsnit, skal den kompetente 
myndighed underrette ESMA herom. 
ESMA underretter straks de kompetente 
myndigheder i de andre medlemsstater. 
Hvis den kompetente myndighed er uenig 
i en anden kompetent myndigheds 
afgørelse vedrørende et 
investeringsselskab, der leverer ydelser på 
det givne område, kan ESMA bistå 
myndighederne med henblik på at nå til 
enighed i henhold til artikel 19 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010. Denne 
forligsfase skal afsluttes inden for to dage. 
Hvis de kompetente myndigheder ikke når 
til enighed i løbet af forligsfasen, kan 
ESMA træffe afgørelse i henhold til 
artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
1095/2010. Afgørelsen skal træffes inden 
for to dage.

Or. en

Begrundelse

Inspireret af uofficiel redegørelse fra Kommissionen.

Ændringsforslag 593
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En strategi for algoritmisk handel skal 
fungere uden afbrydelse i åbningstiden for 
den markedsplads, til hvilken den sender 
ordrer eller gennem hvis systemer, den 
udfører transaktioner. Handelsparametrene 

3. Et investeringsselskab, der indgår i 
markedspladsens prisstillelsesordning, 
skal indgå en bindende skriftlig aftale 
med markedspladsen for så vidt angår de 
væsentligste forpligtelser med henblik på 
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eller -begrænsningerne for en strategi for 
algoritmisk handel skal sikre, at strategien 
afgiver bindende prisstillelser til 
konkurrencedygtige priser, således at den 
pågældende markedsplads regelmæssigt og 
løbende tilføres likviditet til enhver tid, 
uafhængigt af de gældende markedsvilkår.

deltagelse i prisstillelsesordningen. 
Selskabet skal overholde ordningens 
vilkår og betingelser, herunder, men ikke 
begrænset til likviditetsforanstaltninger. 
Investeringsselskabet skal indføre 
effektive systemer og 
risikokontrolforanstaltninger for at sikre, 
at selskabet til enhver tid overholder 
bestemmelserne i den bindende skriftlige 
aftale. Enhver strategi for algoritmisk 
handel, som anvendes af et 
investeringsselskab med henblik på 
deltagelse i prisstillelsesordningen, skal 
fungere uden afbrydelse i åbningstiden for 
den markedsplads, til hvilken den sender 
ordrer eller gennem hvis systemer, den 
udfører transaktioner, medmindre andet er 
fastsat i den bindende skriftlige aftale. 
Handelsparametrene eller -
begrænsningerne for en strategi for 
algoritmisk handel skal sikre, at strategien 
afgiver bindende prisstillelser til 
konkurrencedygtige priser, således at den 
pågældende markedsplads regelmæssigt og 
løbende tilføres likviditet til en 
minimumspris i åbningstiden under 
hensyntagen til de gældende 
markedsvilkår, regler og reguleringer.

Or. en

Begrundelse

Dette skal læses sammen med Wortmann-Kools ændringsforslag til artikel 51, stk. 1a (ny) og 
artikel 51, stk. 7.

Ændringsforslag 594
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En strategi for algoritmisk handel skal 3. Højfrekvenshandelsstrategier, som 
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fungere uden afbrydelse i åbningstiden for 
den markedsplads, til hvilken den sender 
ordrer eller gennem hvis systemer, den 
udfører transaktioner. 
Handelsparametrene eller -
begrænsningerne for en strategi for 
algoritmisk handel skal sikre, at 
strategien afgiver bindende prisstillelser 
til konkurrencedygtige priser, således at 
den pågældende markedsplads 
regelmæssigt og løbende tilføres likviditet 
til enhver tid, uafhængigt af de gældende 
markedsvilkår.

overholder bestemmelserne i artikel 4, stk. 
30b, skal i overensstemmelse med ESMA's 
bestemmelser sikre, at markedet fungerer 
ordentligt og uden afbrydelse i 
åbningstiden for den markedsplads, til 
hvilken den sender ordrer eller gennem 
hvis systemer, den udfører transaktioner. 
De selskaber, der anvender strategier for 
prisstillelse, skal overholde 
markedspladsens bestemmelser for så vidt 
angår de kompetente myndigheders 
høring. Det er ligeledes vigtigt at sikre, at 
markedspladsen har tilstrækkelig 
likviditet, og at investorerne har tillid til 
markedspladsen.

Or. en

Begrundelse

Det er kun investeringsselskaber med en strategi for prisstillelse, der kan få adgang til 
prisstillelsesordningen. ESMA's retningslinjer for handelssystemer og -kontroller i et 
automatiseret handelsmiljø bør tage behørigt hensyn til de tekniske standarder. Denne 
foranstaltning giver ESMA/markedspladsen mulighed for at overvåge gennemførelsen af 
bestemmelserne i artikel 17, stk. 3, både hvad angår strategierne for højfrekvenshandel og 
bestemmelsernes omfang.

Ændringsforslag 595
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En strategi for algoritmisk handel skal 
fungere uden afbrydelse i åbningstiden for 
den markedsplads, til hvilken den sender 
ordrer eller gennem hvis systemer, den 
udfører transaktioner. Handelsparametrene 
eller -begrænsningerne for en strategi for 
algoritmisk handel skal sikre, at strategien 
afgiver bindende prisstillelser til 
konkurrencedygtige priser, således at den 
pågældende markedsplads regelmæssigt og 

3. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af algoritmisk handel, skal sikre, at den 
algoritmiske højfrekvenshandel fungerer
uden afbrydelse i åbningstiden for den 
markedsplads, til hvilken den sender ordrer 
eller gennem hvis systemer, den udfører 
transaktioner. Handelsparametrene eller -
begrænsningerne for en strategi for 
algoritmisk højfrekvenshandel skal sikre, 
at strategien til enhver tid afgiver bindende 
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løbende tilføres likviditet til enhver tid, 
uafhængigt af de gældende markedsvilkår.

prisstillelser til konkurrencedygtige priser, 
således at den pågældende markedsplads 
regelmæssigt og løbende tilføres likviditet 
til enhver tid, uafhængigt af de gældende 
markedsvilkår.

Or. en

Begrundelse

Eftersom mange algoritmiske handler uafhængigt af prisbevægelserne ikke gennemføres med 
henblik på fortjeneste, er det ikke relevant at indføre denne bestemmelse. Bestemmelsen er 
derimod relevant i forbindelse med højfrekvenshandel, idet den mindsker risikoen for 
tilbagetrækning af likviditet, når markedet har mest behov for det. Det er vigtigt at sikre, at 
højfrekvenshandelsselskaberne til enhver tid oplyser realistiske priser.

Ændringsforslag 596
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En strategi for algoritmisk handel skal 
fungere uden afbrydelse i åbningstiden for 
den markedsplads, til hvilken den sender 
ordrer eller gennem hvis systemer, den 
udfører transaktioner. 
Handelsparametrene eller -
begrænsningerne for en strategi for 
algoritmisk handel skal sikre, at strategien 
afgiver bindende prisstillelser til 
konkurrencedygtige priser, således at den 
pågældende markedsplads regelmæssigt og 
løbende tilføres likviditet til enhver tid, 
uafhængigt af de gældende 
markedsvilkår.

3. Når et investeringsselskab overholder 
bestemmelserne i artikel 4, stk. 6, skal 
handelen så vidt muligt fungere uden 
afbrydelse i åbningstiden for den 
markedsplads, til hvilken den sender ordrer 
eller gennem hvis system, den udfører 
transaktioner. Selskabets handelsstrategi
skal sikre, at der afgives bindende 
prisstillelser til konkurrencedygtige priser, 
således at den pågældende markedsplads 
regelmæssigt og løbende tilføres likviditet 
til enhver tid.

Or. en

Ændringsforslag 597
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. ESMA udarbejder udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder i henhold til 
bestemmelserne i stk. 3, navnlig i 
forbindelse med markedskriser. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
tekniske gennemførelsesstandarder i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010. 
ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest 
[…]*.
________________
*EUT: Indsæt venligst datoen: … 

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres tekniske standarder, der tager behørigt hensyn til ESMA's retningslinjer for 
handelssystemer og -kontroller, og som overholder artikel 17, stk. 3, hvad angår 
bestemmelsernes omfang og strategierne for højfrekvenshandel.

Ændringsforslag 598
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Et investeringsselskab, som benytter 
sig af en strategi for højfrekvenshandel, 
skal sikre, at alle positioner i et finansielt 
instrument, som købes eller sælges, 
opretholdes i mindst 30 sekunder.
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Or. en

Ændringsforslag 599
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Markedspladser skal have mulighed 
for at pålægge deres medlemmer eller 
deltagere gebyrer med henblik på at holde 
forholdet mellem transaktion og ordre på 
et niveau, hvor man undgår at 
underminere et velfungerende finansielt 
marked.

Or. en

Begrundelse

Yderligere gebyrer har vist sig effektive med hensyn til at holde forholdet mellem transaktion 
og ordre på et niveau, der sikrer et velfungerende finansielt marked.

Ændringsforslag 600
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et investeringsselskab, der tilbyder 
direkte elektronisk adgang til en 
markedsplads, skal have effektive systemer 
og kontrolforanstaltninger, der sikrer 
korrekt vurdering af og tilsyn med 
servicebrugernes egnethed, at disse 
personer forhindres i at overskride 
passende forud fastsatte handels- og 
kredittærskler, at disse personers 
handelstransaktioner overvåges på en 

4. Et investeringsselskab, der tilbyder 
direkte elektronisk eller sponsoreret 
adgang til en markedsplads, skal have 
effektive systemer og 
kontrolforanstaltninger, der sikrer korrekt 
vurdering af og tilsyn med 
servicebrugernes egnethed, at disse 
personer forhindres i at overskride 
passende forud fastsatte handels- og 
kredittærskler, at disse personers 
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hensigtsmæssig måde, og at det ved 
passende risikokontrolforanstaltninger 
forhindres, at der forekommer handel, 
som kan være forbundet med risici for 
investeringsselskabet, eller som kan skabe 
eller bidrage til forstyrrelser på markedet 
eller være i strid med forordning (EU) nr. 
[MAR] eller med de regler, der gælder for 
markedspladsen. Investeringsselskabet 
sikrer, at der mellem selskabet og den 
pågældende person foreligger en bindende 
skriftlig aftale vedrørende de vigtigste 
rettigheder og forpligtelser i forbindelse 
med tjenesteydelsen, og at selskabet som 
led i aftalen bevarer ansvaret for at sikre, 
at handel under anvendelse af den 
pågældende service overholder kravene i 
dette direktiv, forordning (EU) nr. [MAR] 
og de regler, der gælder for 
markedspladsen.

handelstransaktioner overvåges på en 
hensigtsmæssig måde, og at der anvendes 
passende risikokontrolforanstaltninger i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
[MAR] eller med de regler, der gælder for 
markedspladsen. Investeringsselskabet 
sikrer, at der mellem selskabet og den 
pågældende person foreligger en bindende 
skriftlig aftale vedrørende de vigtigste 
rettigheder og forpligtelser i forbindelse 
med tjenesteydelsen, og at ansvaret for at 
sikre, at handel under anvendelse af den 
pågældende service overholder kravene i 
dette direktiv, forordning (EU) nr. [MAR] 
og de regler, der gælder for 
markedspladsen, er klart defineret i 
aftalen. Investeringsselskaber må ikke 
tilbyde "nøgen" eller "ufiltreret" 
sponsoreret adgang til en markedsplads.

Or. en

Begrundelse

Denne ordlyd foreslås for at sikre, at alle investeringsselskaber, der tilbyder direkte 
elektronisk adgang eller sponsoreret adgang, har indført passende førhandelskontroller og 
organisatoriske krav, der sikrer en redelig og korrekt handel i et automatiseret handelsmiljø, 
herunder indbygget og automatisk afvisning af ordre uden for visse parametre. Dette er i 
overensstemmelse med ESMA's retningslinjer for handelssystemer og -kontroller, som blev 
udsendt den 22. december 2011, ref.: ESMA/2011/456.

Ændringsforslag 601
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et investeringsselskab, der tilbyder 
direkte elektronisk adgang til en 
markedsplads, skal have effektive systemer 
og kontrolforanstaltninger, der sikrer 
korrekt vurdering af og tilsyn med 

4. Investeringsselskaber må ikke tilbyde 
direkte elektronisk adgang til en 
markedsplads.
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servicebrugernes egnethed, at disse 
personer forhindres i at overskride 
passende forud fastsatte handels- og 
kredittærskler, at disse personers 
handelstransaktioner overvåges på en
hensigtsmæssig måde, og at det ved 
passende risikokontrolforanstaltninger 
forhindres, at der forekommer handel, 
som kan være forbundet med risici for 
investeringsselskabet, eller som kan skabe 
eller bidrage til forstyrrelser på markedet 
eller være i strid med forordning (EU) nr. 
[MAR] eller med de regler, der gælder for 
markedspladsen. Investeringsselskabet 
sikrer, at der mellem selskabet og den 
pågældende person foreligger en 
bindende skriftlig aftale vedrørende de 
vigtigste rettigheder og forpligtelser i
forbindelse med tjenesteydelsen, og at 
selskabet som led i aftalen bevarer 
ansvaret for at sikre, at handel under 
anvendelse af den pågældende service 
overholder kravene i dette direktiv, 
forordning (EU) nr. [MAR] og de regler, 
der gælder for markedspladsen.

Or. en

Ændringsforslag 602
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et investeringsselskab, der tilbyder 
direkte elektronisk adgang til en 
markedsplads, skal have effektive systemer 
og kontrolforanstaltninger, der sikrer 
korrekt vurdering af og tilsyn med 
servicebrugernes egnethed, at disse 
personer forhindres i at overskride 
passende forud fastsatte handels- og 
kredittærskler, at disse personers 
handelstransaktioner overvåges på en 

4. Investeringsselskaber må ikke tilbyde 
sponsoreret adgang til en markedsplads. 
Et investeringsselskab, der tilbyder direkte 
markedsadgang til en markedsplads, skal 
have effektive systemer og 
kontrolforanstaltninger, der sikrer korrekt 
vurdering af og tilsyn med 
servicebrugernes egnethed, at disse 
personer forhindres i at overskride 
passende forud fastsatte handels- og 
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hensigtsmæssig måde, og at det ved 
passende risikokontrolforanstaltninger 
forhindres, at der forekommer handel, som 
kan være forbundet med risici for 
investeringsselskabet, eller som kan skabe 
eller bidrage til forstyrrelser på markedet 
eller være i strid med forordning (EU) nr. 
[MAR] eller med de regler, der gælder for 
markedspladsen. Investeringsselskabet 
sikrer, at der mellem selskabet og den 
pågældende person foreligger en bindende 
skriftlig aftale vedrørende de vigtigste 
rettigheder og forpligtelser i forbindelse 
med tjenesteydelsen, og at selskabet som 
led i aftalen bevarer ansvaret for at sikre, at 
handel under anvendelse af den 
pågældende service overholder kravene i 
dette direktiv, forordning (EU) nr. [MAR] 
og de regler, der gælder for 
markedspladsen.

kredittærskler, at disse personers 
handelstransaktioner overvåges på en 
hensigtsmæssig måde, og at det ved 
passende risikokontrolforanstaltninger 
forhindres, at der forekommer handel, som 
kan være forbundet med risici for 
investeringsselskabet, eller som kan skabe 
eller bidrage til forstyrrelser på markedet 
eller være i strid med forordning (EU) nr. 
[MAR] eller med de regler, der gælder for 
markedspladsen. Investeringsselskabet 
sikrer, at der mellem selskabet og den 
pågældende person foreligger en bindende 
skriftlig aftale vedrørende de vigtigste 
rettigheder og forpligtelser i forbindelse 
med tjenesteydelsen, og at selskabet som 
led i aftalen bevarer ansvaret for at sikre, at 
handel under anvendelse af den 
pågældende service overholder kravene i 
dette direktiv, forordning (EU) nr. [MAR] 
og de regler, der gælder for 
markedspladsen.

Or. en

Ændringsforslag 603
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et investeringsselskab, der tilbyder 
direkte elektronisk adgang til en 
markedsplads, skal have effektive systemer 
og kontrolforanstaltninger, der sikrer 
korrekt vurdering af og tilsyn med 
servicebrugernes egnethed, at disse 
personer forhindres i at overskride 
passende forud fastsatte handels- og 
kredittærskler, at disse personers 
handelstransaktioner overvåges på en 
hensigtsmæssig måde, og at det ved 
passende risikokontrolforanstaltninger 
forhindres, at der forekommer handel, som 

4. Et investeringsselskab, der tilbyder 
direkte elektronisk adgang til en 
markedsplads, skal have effektive systemer 
og kontrolforanstaltninger, der sikrer 
korrekt vurdering af og tilsyn med 
servicebrugernes egnethed, at disse 
personer forhindres i at overskride 
passende forud fastsatte handels- og 
kredittærskler, at disse personers 
handelstransaktioner overvåges på en 
hensigtsmæssig måde, og at det ved 
passende risikokontrolforanstaltninger 
forhindres, at der forekommer handel, som 
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kan være forbundet med risici for 
investeringsselskabet, eller som kan skabe 
eller bidrage til forstyrrelser på markedet 
eller være i strid med forordning (EU) nr. 
[MAR] eller med de regler, der gælder for 
markedspladsen. Investeringsselskabet 
sikrer, at der mellem selskabet og den 
pågældende person foreligger en bindende 
skriftlig aftale vedrørende de vigtigste 
rettigheder og forpligtelser i forbindelse 
med tjenesteydelsen, og at selskabet som 
led i aftalen bevarer ansvaret for at sikre, at 
handel under anvendelse af den 
pågældende service overholder kravene i 
dette direktiv, forordning (EU) nr. [MAR] 
og de regler, der gælder for 
markedspladsen.

kan være forbundet med risici for 
investeringsselskabet, eller som kan skabe 
eller bidrage til forstyrrelser på markedet 
eller være i strid med forordning (EU) nr. 
[MAR] eller med de regler, der gælder for 
markedspladsen og skal registrere 
forholdet mellem afgivne og udførte 
ordrer. Investeringsselskabet sikrer, at der 
mellem selskabet og den pågældende 
person foreligger en bindende skriftlig 
aftale vedrørende de vigtigste rettigheder 
og forpligtelser i forbindelse med 
tjenesteydelsen, og at selskabet som led i 
aftalen bevarer ansvaret for at sikre, at 
handel under anvendelse af den 
pågældende service overholder kravene i 
dette direktiv, forordning (EU) nr. [MAR] 
og de regler, der gælder for 
markedspladsen.

Or. en

Begrundelse

Ud over regulerede markeder (artikel 51, stk. 3) og operatører, der driver en MHF eller en 
OHF, skal enheder, der tilbyder tjenester i forbindelse med direkte adgang, registrere 
forholdet mellem afgivne og annullerede ordrer. Der skal fastsætte et begrænset forhold i 
MAD i artikel 8, stk. 3, litra C, med indføjelse af et ny afsnit "-annullering af ordrer over et 
dagligt forhold på 30 % af de udførte ordre i forhold til de afgivne ordrer, medmindre dette 
begrundes skriftligt over for myndigheden".

Ændringsforslag 604
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et investeringsselskab, der tilbyder 
direkte elektronisk adgang til en 
markedsplads, skal have effektive systemer 
og kontrolforanstaltninger, der sikrer 
korrekt vurdering af og tilsyn med 
servicebrugernes egnethed, at disse 
personer forhindres i at overskride 

4. Et investeringsselskab, der tilbyder 
direkte markedsadgang til en 
markedsplads, skal have effektive systemer 
og kontrolforanstaltninger, der sikrer 
korrekt vurdering af og tilsyn med 
servicebrugernes egnethed, at disse 
personer forhindres i at overskride 
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passende forud fastsatte handels- og 
kredittærskler, at disse personers 
handelstransaktioner overvåges på en 
hensigtsmæssig måde, og at det ved 
passende risikokontrolforanstaltninger 
forhindres, at der forekommer handel, som 
kan være forbundet med risici for 
investeringsselskabet, eller som kan skabe 
eller bidrage til forstyrrelser på markedet 
eller være i strid med forordning (EU) nr. 
[MAR] eller med de regler, der gælder for 
markedspladsen. Investeringsselskabet 
sikrer, at der mellem selskabet og den 
pågældende person foreligger en bindende 
skriftlig aftale vedrørende de vigtigste 
rettigheder og forpligtelser i forbindelse 
med tjenesteydelsen, og at selskabet som 
led i aftalen bevarer ansvaret for at sikre, at 
handel under anvendelse af den 
pågældende service overholder kravene i 
dette direktiv, forordning (EU) nr. [MAR] 
og de regler, der gælder for 
markedspladsen.

passende forud fastsatte handels- og 
kredittærskler, at disse personers 
handelstransaktioner overvåges på en 
hensigtsmæssig måde, og at det ved 
passende risikokontrolforanstaltninger 
forhindres, at der forekommer handel, som 
kan være forbundet med risici for 
investeringsselskabet, eller som kan skabe 
eller bidrage til forstyrrelser på markedet 
eller være i strid med forordning (EU) nr. 
[MAR] eller med de regler, der gælder for 
markedspladsen. Investeringsselskabet 
sikrer, at der mellem selskabet og den 
pågældende person foreligger en bindende 
skriftlig aftale vedrørende de vigtigste 
rettigheder og forpligtelser i forbindelse 
med tjenesteydelsen, og at selskabet som 
led i aftalen bevarer ansvaret for at sikre, at 
handel under anvendelse af den 
pågældende service overholder kravene i 
dette direktiv, forordning (EU) nr. [MAR] 
og de regler, der gælder for 
markedspladsen.

Or. en

Begrundelse

Henvisninger til direkte elektronisk adgang bør ændres til "direkte markedsadgang", så de 
bringes i overensstemmelse med ESMA's tekniske retningslinjer, der blev udsendt i februar 
2012, "Systemer og kontrolforanstaltninger i et automatiseret handelsmiljø for 
handelsplatforme, investeringsselskaber og kompetente myndigheder" ESMA/2012/122.

Ændringsforslag 605
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et investeringsselskab, der tilbyder 
direkte elektronisk adgang til en 
markedsplads, skal have effektive systemer 
og kontrolforanstaltninger, der sikrer 
korrekt vurdering af og tilsyn med 

4. Et investeringsselskab, der tilbyder 
adgang til en markedsplads, skal have 
effektive systemer og 
kontrolforanstaltninger, der sikrer korrekt 
vurdering af og tilsyn med 
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servicebrugernes egnethed, at disse 
personer forhindres i at overskride 
passende forud fastsatte handels- og 
kredittærskler, at disse personers 
handelstransaktioner overvåges på en 
hensigtsmæssig måde, og at det ved 
passende risikokontrolforanstaltninger 
forhindres, at der forekommer handel, som 
kan være forbundet med risici for 
investeringsselskabet, eller som kan skabe 
eller bidrage til forstyrrelser på markedet 
eller være i strid med forordning (EU) nr. 
[MAR] eller med de regler, der gælder for 
markedspladsen. Investeringsselskabet 
sikrer, at der mellem selskabet og den 
pågældende person foreligger en bindende 
skriftlig aftale vedrørende de vigtigste 
rettigheder og forpligtelser i forbindelse 
med tjenesteydelsen, og at selskabet som 
led i aftalen bevarer ansvaret for at sikre, at 
handel under anvendelse af den 
pågældende service overholder kravene i 
dette direktiv, forordning (EU) nr. [MAR] 
og de regler, der gælder for 
markedspladsen.

servicebrugernes egnethed, at disse 
personer forhindres i at overskride 
passende forud fastsatte handels- og 
kredittærskler, at disse personers 
handelstransaktioner overvåges på en 
hensigtsmæssig måde, og at det ved 
passende risikokontrolforanstaltninger 
forhindres, at der forekommer handel, som 
kan være forbundet med risici for 
investeringsselskabet, eller som kan skabe 
eller bidrage til forstyrrelser på markedet 
eller være i strid med forordning (EU) nr. 
[MAR] eller med de regler, der gælder for 
markedspladsen. Investeringsselskabet 
sikrer, at der mellem selskabet og den 
pågældende person foreligger en bindende 
skriftlig aftale vedrørende de vigtigste 
rettigheder og forpligtelser i forbindelse 
med tjenesteydelsen, og at selskabet som 
led i aftalen bevarer ansvaret for at sikre, at 
handel under anvendelse af den 
pågældende service overholder kravene i 
dette direktiv, forordning (EU) nr. [MAR] 
og de regler, der gælder for 
markedspladsen.

Or. en

Begrundelse

Et investeringsselskab, som tilbyder adgang, hvad enten det er direkte elektronisk adgang 
eller sponsoreret adgang, skal have indført passende førhandelskontroller og organisatoriske 
krav for at sikre markedsintegritet og velfungerende markeder.

Ændringsforslag 606
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et investeringsselskab, der tilbyder 
direkte elektronisk adgang til en 
markedsplads, skal have effektive systemer
og kontrolforanstaltninger, der sikrer 

4. Et investeringsselskab, der tilbyder 
direkte markedsadgang til en 
markedsplads, skal have effektive systemer 
og kontrolforanstaltninger, der sikrer 
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korrekt vurdering af og tilsyn med 
servicebrugernes egnethed, at disse 
personer forhindres i at overskride 
passende forud fastsatte handels- og 
kredittærskler, at disse personers 
handelstransaktioner overvåges på en 
hensigtsmæssig måde, og at det ved 
passende risikokontrolforanstaltninger 
forhindres, at der forekommer handel, som 
kan være forbundet med risici for 
investeringsselskabet, eller som kan skabe 
eller bidrage til forstyrrelser på markedet 
eller være i strid med forordning (EU) nr. 
[MAR] eller med de regler, der gælder for 
markedspladsen. Investeringsselskabet 
sikrer, at der mellem selskabet og den 
pågældende person foreligger en bindende 
skriftlig aftale vedrørende de vigtigste 
rettigheder og forpligtelser i forbindelse 
med tjenesteydelsen, og at selskabet som 
led i aftalen bevarer ansvaret for at sikre, at 
handel under anvendelse af den 
pågældende service overholder kravene i 
dette direktiv, forordning (EU) nr. [MAR] 
og de regler, der gælder for 
markedspladsen.

korrekt vurdering af og tilsyn med 
servicebrugernes egnethed, at disse 
personer forhindres i at overskride 
passende forud fastsatte handels- og 
kredittærskler, at disse personers 
handelstransaktioner overvåges på en 
hensigtsmæssig måde, og at det ved 
passende risikokontrolforanstaltninger 
forhindres, at der forekommer handel, som 
kan være forbundet med risici for 
investeringsselskabet, eller som kan skabe 
eller bidrage til forstyrrelser på markedet 
eller være i strid med forordning (EU) nr. 
[MAR] eller med de regler, der gælder for 
markedspladsen. Investeringsselskabet 
sikrer, at der mellem selskabet og den
pågældende person foreligger en bindende 
skriftlig aftale vedrørende de vigtigste 
rettigheder og forpligtelser i forbindelse 
med tjenesteydelsen, og at selskabet som 
led i aftalen bevarer ansvaret for at sikre, at 
handel under anvendelse af den 
pågældende service overholder kravene i 
dette direktiv, forordning (EU) nr. [MAR] 
og de regler, der gælder for 
markedspladsen.

Or. en

Ændringsforslag 607
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Investeringsselskaber må ikke tilbyde 
deres klienter ufiltreret direkte 
markedsadgang til nogen som helst 
markedsplads.

Or. en
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Begrundelse

ESMA's tekniske retningslinjer, der blev udsendt i februar 2012, "Systemer og 
kontrolforanstaltninger i et automatiseret handelsmiljø for handelsplatforme, 
investeringsselskaber og kompetente myndigheder" ESMA/2012/122 (EN) har angivet 
niveauet for kontrolforanstaltninger, som bør være på plads, for at der kan tilbydes direkte 
markedsadgang - ufiltreret adgang eller "nøgen sponsoreret adgang" blev forbudt, dette bør 
styrkes i artiklerne i MiFID.

Ændringsforslag 608
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Med henblik på at sikre, at ingen 
forskelsbehandles eller hæmmes med 
hensyn til mulighederne for 
højfrekvenshandel, skal medlemsstaterne 
endvidere sikre, at adgangen til 
markederne ydes på lige 
konkurrencevilkår.

Or. en

Ændringsforslag 609
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. For at kunne bekæmpe 
markedsmisbrug i forbindelse med 
højfrekvenshandel skal medlemsstaterne 
sikre, at regulerede markeder og andre 
markedspladser har etableret de rette 
instrumenter til registrering, opfølgning 
og kontrol, som dækker alle slags 
transaktioner.
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Or. en

Ændringsforslag 610
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger med henblik 
på at præcisere enkelthederne i de i stk. 1-
5 fastsatte organisatoriske krav, der skal 
opfyldes af investeringsselskaber, som 
udfører forskellige former for 
investeringsservice og/eller -aktiviteter og 
accessoriske tjenesteydelser eller 
kombinationer heraf.

6. ESMA udarbejder udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder, der 
præciserer enkelthederne i de i stk. 1-5 
fastsatte organisatoriske krav, der skal 
opfyldes af investeringsselskaber, som 
udfører forskellige former for 
investeringsservice og/eller -aktiviteter og 
accessoriske tjenesteydelser eller 
kombinationer heraf.

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den […]*.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
__________________

* EUT: Indsæt venligst dato: 12 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Eftersom ESMA allerede har nedskrevet retningslinjer på dette område, har den mere teknisk 
ekspertise på området end Kommissionen.

Ændringsforslag 611
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger med henblik 
på at præcisere enkelthederne i de i stk. 1-5 
fastsatte organisatoriske krav, der skal 
opfyldes af investeringsselskaber, som 
udfører forskellige former for 
investeringsservice og/eller -aktiviteter og 
accessoriske tjenesteydelser eller 
kombinationer heraf.

6. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere enkelthederne 
i de i stk. 1-5 fastsatte organisatoriske krav, 
der skal opfyldes af investeringsselskaber, 
som udfører forskellige former for 
investeringsservice og/eller -aktiviteter og 
accessoriske tjenesteydelser eller 
kombinationer heraf.

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den […]*.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de forskriftsmæssige tekniske 
standarder, hvortil der henvises i første 
afsnit, i henhold til artikel 10 til 14 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
_________________
*EUT: Indsæt venligst datoen: …

Or. en

Begrundelse

Dette er et teknisk spørgsmål og et område, hvor ESMA allerede har udsendt en vejledning. 
Det er derfor mere relevant, at beføjelsen tillægges ESMA.

Ændringsforslag 612
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Alle finansieringsinstitutter, som er 
godkendt i henhold til direktiv 
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2009/65/EF [om samordning af love og 
administrative bestemmelser om visse 
institutter for kollektiv investering i 
værdipapirer (UCITS)], direktiv 
2009/138/EF [om adgang til og udøvelse 
af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II)], 
direktiv 2003/41/EF [om 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers 
aktiviteter og tilsynet hermed] eller 
direktiv 2011/61/EU [forvaltere af 
alternative investeringsfonde], skal 
opfylde forpligtelserne i henhold til stk. 1, 
2, 2a og 3 i denne artikel, når de benytter 
sig af algoritmisk handel.

Or. en

Begrundelse

Inspireret af en uofficiel redegørelse fra Europa-Kommissionen.

Ændringsforslag 613
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 18 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Handelsprocessen og afslutning af 
transaktioner i en MHF og en OHF

Handelsprocessen og afslutning af 
transaktioner i en MHF 

Or. en

Ændringsforslag 614
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
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investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en 
MHF eller en OHF, ud over at opfylde 
kravene i artikel 16 fastlægger 
gennemsigtige regler og procedurer, der 
sikrer fair og korrekt handel, og fastlægger 
objektive kriterier for effektiv udførelse af 
ordrer. De skal have ordninger med henblik 
på sund forvaltning af facilitetens tekniske 
drift, herunder effektive nødsystemer for at 
kunne håndtere risikoen for systemfejl.

investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en MHF, ud 
over at opfylde kravene i artikel 16
fastlægger gennemsigtige regler og 
procedurer, der sikrer fair og korrekt 
handel, og fastlægger objektive og faste 
kriterier for effektiv udførelse af ordrer. De 
skal have ordninger med henblik på sund 
forvaltning af facilitetens tekniske drift, 
herunder effektive nødsystemer for at 
kunne håndtere risikoen for systemfejl.

Or. en

Begrundelse

All trading platforms operated by market operators or investment firms are subject to proper 
market rules. It is clarified that the criteria of execution – and not merely the procedures 
surrounding the criteria – should be non-discretionary. Thus, it is clarified that non-
discretionary execution is a core element of EU regulation of markets that cannot be waived. 
The effect of this amendment will be to ensure that all multilateral trading platforms, whether 
they are RM or MTF, continue to have non-discretionary execution. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary exectuion - or operate as an MTF. Non-discretionary 
execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being eroded through 
the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and MTFs above all 
through the ability of its operators to carry out discretionary execution. Hence, an OTF 
category essentially makes non-discretionary execution optional in the EU market. This is a 
dangerous deviation from the principles underpinning a good market.

Ændringsforslag 615
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at
investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en 
MHF eller en OHF, ud over at opfylde 
kravene i artikel 16 fastlægger 
gennemsigtige regler og procedurer, der 
sikrer fair og korrekt handel, og fastlægger 

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en MHF, ud 
over at opfylde kravene i artikel 16
fastlægger gennemsigtige og faste regler 
og procedurer, der sikrer fair og korrekt 
handel, og fastlægger objektive og faste 
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objektive kriterier for effektiv udførelse af 
ordrer. De skal have ordninger med henblik 
på sund forvaltning af facilitetens tekniske 
drift, herunder effektive nødsystemer for at 
kunne håndtere risikoen for systemfejl.

kriterier for effektiv udførelse af ordrer. De 
skal have ordninger med henblik på sund 
forvaltning af facilitetens tekniske drift, 
herunder effektive nødsystemer for at 
kunne håndtere risikoen for systemfejl.

Or. en

Begrundelse

Effekten af denne ændring vil være en sikring af, at alle multilaterale handelsplatforme, hvad 
enten det er regulerede markeder eller multilaterale handelsfaciliteter, er dækket af kravene 
om ikkeskønsmæssig udførelse, hvilket giver alle investorer et forudsigeligt og rimeligt 
udbytte. Dette er meget vigtigt for at beskytte investorer mod vilkårlige priser.

Ændringsforslag 616
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en 
MHF eller en OHF, ud over at opfylde 
kravene i artikel 16 fastlægger 
gennemsigtige regler og procedurer, der 
sikrer fair og korrekt handel, og fastlægger 
objektive kriterier for effektiv udførelse af 
ordrer. De skal have ordninger med henblik 
på sund forvaltning af facilitetens tekniske 
drift, herunder effektive nødsystemer for at 
kunne håndtere risikoen for systemfejl.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en MHF, ud 
over at opfylde kravene i artikel 16
fastlægger gennemsigtige regler og 
procedurer, der sikrer fair og korrekt 
handel, og fastlægger objektive og faste 
kriterier for effektiv udførelse af ordrer. De 
skal have ordninger med henblik på sund 
forvaltning af facilitetens tekniske drift, 
herunder effektive nødsystemer for at 
kunne håndtere risikoen for systemfejl.

Or. en

Ændringsforslag 617
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
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Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en MHF
eller en OHF, opstiller gennemsigtige 
regler for kriterierne til bestemmelse af, 
hvilke finansielle instrumenter der kan 
handles i deres systemer.

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
opstiller gennemsigtige regler for 
kriterierne til bestemmelse af, hvilke 
finansielle instrumenter der kan handles i 
deres systemer.

Or. en

Begrundelse

OHF-kategorien slettes, eftersom alle handelsplatforme, som drives af markedsoperatører 
eller investeringsvirksomheder, under multilateral handel bør være underlagt korrekte 
markedsregler (dvs. gennemsigtighed, ikkeskønsmæssig udførelse af transaktioner, 
ikkediskriminerende adgang og fuld markedsovervågning).

Ændringsforslag 618
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller krav om, når det er 
relevant, at investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en 
MHF eller en OHF, giver eller forvisser 
sig om, at der er adgang til offentligt 
tilgængelige oplysninger, der er 
tilstrækkelige til, at brugerne, under hensyn 
både til disses karakteristika og til de 
handlede instrumenttyper, kan foretage en 
investeringsbedømmelse.

Medlemsstaterne stiller krav om, når det er 
relevant, at investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
giver eller forvisser sig om, at der er 
adgang til offentligt tilgængelige 
oplysninger, der er tilstrækkelige til, at 
brugerne, under hensyn både til disses 
karakteristika og til de handlede 
instrumenttyper, kan foretage en 
investeringsbedømmelse.

Or. en

Begrundelse

OHF-kategorien slettes, eftersom alle handelsplatforme, som drives af markedsoperatører 
eller investeringsvirksomheder, under multilateral handel bør være underlagt korrekte 
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markedsregler (dvs. gennemsigtighed, ikkeskønsmæssig udførelse af transaktioner, 
ikkediskriminerende adgang og fuld markedsovervågning).

Ændringsforslag 619
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, fastlægger, offentliggør og 
til stadighed har gennemsigtige regler for 
adgang til MHF'ens eller 
OHF'ens faciliteter.

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, fastlægger, offentliggør og 
til stadighed har gennemsigtige og 
ikkediskriminerende regler for adgang til 
MHF'ens eller OHF'ens faciliteter.

Or. en

Ændringsforslag 620
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, fastlægger, offentliggør og 
til stadighed har gennemsigtige regler for 
adgang til MHF'ens eller 
OHF'ens faciliteter.

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
fastlægger, offentliggør og til stadighed har 
gennemsigtige regler, der er baseret på 
objektive kriterier.

Or. en

Begrundelse

OHF-kategorien slettes, eftersom alle handelsplatforme, som drives af markedsoperatører 
eller investeringsvirksomheder, under multilateral handel bør være underlagt korrekte 
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markedsregler (dvs. gennemsigtighed, ikkeskønsmæssig udførelse af transaktioner, 
ikkediskriminerende adgang og fuld markedsovervågning).

Ændringsforslag 621
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, har ordninger med henblik 
på klart at påvise og håndtere de 
potentielle ugunstige følger for MHF'ens 
eller OHF'ens drift eller for dens 
deltagere ved eventuelle 
interessekonflikter mellem på den ene side 
MHF'en, OHF'ens, dens ejere eller dens 
operatør og på den anden side MHF'ens 
eller OHF'ens sunde funktion.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel effektuerer betragtning 12 med hensyn til MHF'er og OHF'er, idet den giver 
investorer flere valgmuligheder med hensyn til, hvilken slags modparter, de ønsker at 
samarbejde med.

Ændringsforslag 622
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, tydeligt underretter deres 

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
tydeligt underretter deres brugere om deres 
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brugere om deres respektive ansvar for 
afregning af transaktioner, der 
gennemføres via faciliteten. 
Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en 
MHF eller en OHF, indfører de 
nødvendige ordninger til en let og effektiv 
afregning af transaktioner, der 
gennemføres gennem MHF'ens eller 
OHF'ens systemer.

respektive ansvar for afregning af 
transaktioner, der gennemføres via 
faciliteten. Medlemsstaterne stiller krav 
om, at investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
indfører de nødvendige ordninger til en let 
og effektiv afregning af transaktioner, der 
gennemføres gennem MHF'ens systemer.

Or. en

Begrundelse

OHF-kategorien slettes, eftersom alle handelsplatforme, som drives af markedsoperatører 
eller investeringsvirksomheder, under multilateral handel bør være underlagt korrekte 
markedsregler (dvs. gennemsigtighed, ikkeskønsmæssig udførelse af transaktioner, 
ikkediskriminerende adgang og fuld markedsovervågning).

Ændringsforslag 623
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når et værdipapir, der er optaget til 
handel på et reguleret marked, også 
handles på en MHF eller en OHF uden 
udstederens samtykke, påhviler der ikke 
udstederen nogen forpligtelse til hverken 
indledningsvis, løbende eller på ad hoc-
basis at videregive finansielle oplysninger 
til denne MHF eller OHF.

5. Når et værdipapir, der er optaget til 
handel på et reguleret marked, også 
handles på en MHF uden udstederens 
samtykke, påhviler der ikke udstederen 
nogen forpligtelse til hverken 
indledningsvis, løbende eller på ad hoc-
basis at videregive finansielle oplysninger 
til denne MHF.

Or. en

Begrundelse

OHF-kategorien slettes, eftersom alle handelsplatforme, som drives af markedsoperatører 
eller investeringsvirksomheder, under multilateral handel bør være underlagt korrekte 
markedsregler (dvs. gennemsigtighed, ikkeskønsmæssig udførelse af transaktioner, 
ikkediskriminerende adgang og fuld markedsovervågning).
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Ændringsforslag 624
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF eller 
en OHF, straks efterkommer eventuelle 
instrukser fra deres kompetente myndighed 
i henhold til artikel 72, stk. 1, om at 
suspendere handelen med et finansielt 
instrument eller fjerne dette fra handelen.

6. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF eller 
en OHF, straks efterkommer eventuelle 
instrukser fra deres kompetente myndighed 
i henhold til artikel 72, litra d) og e), om at 
suspendere handelen med et finansielt 
instrument eller fjerne dette fra handelen.

Or. en

Ændringsforslag 625
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF eller 
en OHF, straks efterkommer eventuelle 
instrukser fra deres kompetente myndighed 
i henhold til artikel 72, stk. 1, om at 
suspendere handelen med et finansielt 
instrument eller fjerne dette fra handelen.

6. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF, 
straks efterkommer eventuelle instrukser 
fra deres kompetente myndighed i henhold 
til artikel 72, stk. 1, om at suspendere 
handelen med et finansielt instrument eller 
fjerne dette fra handelen.

Or. en

Begrundelse

OHF-kategorien slettes, eftersom alle handelsplatforme, som drives af markedsoperatører 
eller investeringsvirksomheder, under multilateral handel bør være underlagt korrekte 
markedsregler (dvs. gennemsigtighed, ikkeskønsmæssig udførelse af transaktioner, 
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ikkediskriminerende adgang og fuld markedsovervågning).

Ændringsforslag 626
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, for den kompetente 
myndighed forelægger en udførlig 
beskrivelse af, hvordan MHF'en eller 
OHF'en fungerer. Enhver meddelelse af 
tilladelse til et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør som MHF eller OHF 
meddeles ESMA. ESMA opretter et 
register over alle MHF'er og OHF'er i 
Unionen. Dette register skal indeholde 
oplysninger om de tjenesteydelser, MHF'en 
eller OHF'en leverer, og en entydig kode 
til identificering af MHF'en eller OHF'en, 
som skal anvendes i indberetninger i 
overensstemmelse med artikel 23 og artikel 
5 og 9 i forordning (EU) nr. …/… 
[MiFIR]. Registret skal ajourføres løbende. 
ESMA offentliggør og ajourfører dette 
register på sit websted.

8. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, for 
den kompetente myndighed forelægger en 
udførlig beskrivelse af, hvordan MHF'en 
fungerer, herunder en hvilken som helst 
tilstødende infrastruktur, som er del af 
den udbudte service, og/eller alle 
forbindelser til investeringsfirmaer, 
regulerede markeder, MHF'er eller 
systematiske internalisatorer og/eller 
ordredirigeringsaftaler. Medlemsstaterne 
stiller krav om, at investeringsselskaber 
og markedsoperatører, der driver en 
MHF, for den kompetente myndighed 
forelægger en udførlig beskrivelse af de 
aftaler, den har indgået med henblik på at 
overholde kravene i artikel 3-10 i 
forordning (EU) nr. .../... [MiFIR]. Enhver 
meddelelse af tilladelse til et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør som MHF meddeles 
ESMA. ESMA opretter et register over alle 
MHF'er i Unionen. Dette register skal 
indeholde oplysninger om de 
tjenesteydelser, MHF'en leverer, herunder 
alle de finansielle instrumenter, der er 
optaget til handel på disse platforme, og 
en entydig kode til identificering af 
MHF'en, som skal anvendes i 
indberetninger i overensstemmelse med 
artikel 23 og artikel 5 og 9 i forordning 
(EU) nr. …/… [MiFIR]. Registret skal 
ajourføres løbende. ESMA offentliggør og 
ajourfører dette register på sit websted.
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Or. en

Begrundelse

De ordredirigeringsaftaler, som er de mest udbredte blandt investeringsselskaber og på 
markedspladser kan resultere i væsentlige risici. De bør være underlagt hensigtsmæssige 
oplysningskrav. Derudover skal markedspladser give tilsynsmyndighederne en detaljeret 
beskrivelse af, hvordan de overholder kravene til førhandelsgennemsigtighed i MiFIR.

Ændringsforslag 627
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF
eller en OHF, for den kompetente 
myndighed forelægger en udførlig 
beskrivelse af, hvordan MHF'en eller 
OHF'en fungerer. Enhver meddelelse af 
tilladelse til et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør som MHF eller OHF 
meddeles ESMA. ESMA opretter et 
register over alle MHF'er og OHF'er i 
Unionen. Dette register skal indeholde 
oplysninger om de tjenesteydelser, MHF'en 
eller OHF'en leverer, og en entydig kode 
til identificering af MHF'en eller OHF'en, 
som skal anvendes i indberetninger i 
overensstemmelse med artikel 23 og artikel 
5 og 9 i forordning (EU) nr. …/… 
[MiFIR]. Registret skal ajourføres løbende. 
ESMA offentliggør og ajourfører dette 
register på sit websted.

8. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, for 
den kompetente myndighed forelægger en 
udførlig beskrivelse af, hvordan MHF'en 
fungerer. Enhver meddelelse af tilladelse 
til et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør som MHF eller OHF 
meddeles ESMA. ESMA opretter et 
register over alle MHF'er i Unionen. Dette 
register skal indeholde oplysninger om de 
tjenesteydelser, MHF'en leverer, og en 
entydig kode til identificering af MHF'en, 
som skal anvendes i indberetninger i 
overensstemmelse med artikel 23 og artikel 
5 og 9 i forordning (EU) nr. …/… 
[MiFIR]. Registret skal ajourføres løbende. 
ESMA offentliggør og ajourfører dette 
register på sit websted.

Or. en

Begrundelse

OHF-kategorien slettes, eftersom alle handelsplatforme, som drives af markedsoperatører 
eller investeringsvirksomheder, under multilateral handel bør være underlagt korrekte 
markedsregler (dvs. gennemsigtighed, ikkeskønsmæssig udførelse af transaktioner, 
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ikkediskriminerende adgang og fuld markedsovervågning).

Ændringsforslag 628
Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
for den kompetente myndighed og ESMA 
forelægger en liste over deres medlemmer 
og/eller brugere.

Or. en

Begrundelse

Den konkurrence, som MiFID 1 har formået at skabe, har næsten udelukkende været drevet af 
adgang sponsoreret af brugere til udførelsesvirksomheden: næsten en tredjedel af den 
lempelige aktiehandel forekommer i handelssystemer, der styres af brugere. Der skal dog 
tages hånd om de interessekonflikter, der opstår på grund af en kombination af statussen som 
ejer, operatør og bruger af en organiseret markedsplads, som kan påvirke 
investorbeskyttelsen, prisdannelsesprocessens overordnede effektivitet og markedstilsynet.

Ændringsforslag 629
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. ESMA udarbejder udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder med henblik på 
at specificere det omfang, hvori 
tjenesteydelser vedrørende samlede 
transaktioner (som defineret i artikel 2, 
stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 
....[MiFIR]) er underlagt artikel 18, stk. 1 
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til 18, stk. 3 og artikel 20, stk. 3. 
ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest 
[…]*.
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage disse tekniske 
gennemførelsesstandarder i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
___________________
* EUT: Indsæt venligst dato: …

Or. en

Begrundelse

Der bør skelnes mellem tjenesteydelser vedrørende samlede transaktioner og tilvejebringelsen 
af traditionelle aktiviteter relateret til udførelsen af handler, og krav om f.eks. bedste 
udførelse, regler for markedspladser, adgang til OHF'en eller suspension af handelen er 
hverken relevante eller hensigtsmæssige for denne type tjenesteydelse. Hvis man lader disse 
regler gælde for tjenesteydelser vedrørende samlede transaktioner, kan det betyde, at de 
bliver umulige at levere. ESMA bør derfor udarbejde udkast til tekniske 
gennemførelsesstandarder med henblik på afklaring.

Ændringsforslag 630
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 a
Handelsproces

Medlemsstaterne stiller krav om, at alle 
transaktioner med finansielle 
instrumenter udføres på regulerede 
markeder, MHF'er, systematiske 
internalisatorer eller OTC.

Or. en
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Ændringsforslag 631
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en MHF, ud 
over at opfylde kravene i artikel 16 og 18 
fastlægger faste regler for udførelse af 
ordrer i systemet.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en MHF, ud 
over at opfylde kravene i artikel 16 og 18 
fastlægger og gennemfører faste regler for 
udførelse af ordrer i systemet.

Or. en

Begrundelse

Redelige og velfungerende multilaterale markedspladser skal udføre ordrer fra deltagere på 
et ikkeskønsmæssigt grundlag: Dette bør være et krav til MHF'er.

Ændringsforslag 632
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at de i 
artikel 18, stk. 4, omhandlede regler for 
adgang til en MHF opfylder betingelserne i 
artikel 55, stk. 3.

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at de i 
artikel 18, stk. 3, omhandlede regler for 
adgang til en MHF opfylder betingelserne i 
artikel 55.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at have en mere lempelig ordning for MHF'er sammenlignet med 
regulerede markeder.
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Ændringsforslag 633
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller krav om, at regler 
for adgang til faciliteten sikrer, at 
MHF'en bliver ved med at være et 
effektivt multilateralt system, der sætter et 
betydeligt antal forskellige tredjeparters 
købs- og salgsinteresser i finansielle 
instrumenter i forbindelse med hinanden.

Or. en

Begrundelse

Regler for adgang skal ikke udformes på en måde, der kan medføre, at MHT'en kun har et 
meget begrænset antal deltagere.

Ændringsforslag 634
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
har ordninger med henblik på klart at 
påvise og håndtere de potentielle 
ugunstige følger for MHF'ens drift eller 
for dens deltagere af eventuelle 
interessekonflikter mellem på den ene side 
MHF'en, dens ejere eller dens operatør, 
og på den anden side MHF'ens sunde 
funktion.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Dette stykke er relevant for både MHF'er og OHF'er og bør derfor genindsættes i artikel 18.

Ændringsforslag 635
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en MHF, har 
ordninger med henblik på klart at påvise og 
håndtere de potentielle ugunstige følger for 
MHF'ens drift eller for dens deltagere af 
eventuelle interessekonflikter mellem på 
den ene side MHF'en, dens ejere eller dens 
operatør, og på den anden side MHF'ens 
sunde funktion.

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en MHF, har 
ordninger med henblik på klart at påvise og 
håndtere de potentielle ugunstige følger for 
MHF'ens drift eller for dens deltagere af 
eventuelle interessekonflikter mellem på 
den ene side MHF'en, dens ejere eller dens 
operatør, og på den anden side MHF'ens 
sunde funktion, med henblik på at 
overholde de betingelser, der er fastsat i 
artikel 48, 49 og 50.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at have forskellige regler for MHF og regulerede markeder i denne 
henseende.

Ændringsforslag 636
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
MHF har effektive systemer, procedurer 
og ordninger med henblik på at opfylde 

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
MHF skal overholde de betingelser, der er 
fastsat i artikel 48, 49 og 50, og skal have
effektive systemer, procedurer og 



AM\901764DA.doc 165/167 PE489.464v01-00

DA

betingelserne i artikel 51. ordninger med henblik herpå.

Or. en

Ændringsforslag 637
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
MHF har effektive systemer, procedurer og 
ordninger med henblik på at opfylde 
betingelserne i artikel 51.

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
MHF har effektive systemer, procedurer og 
ordninger med henblik på at opfylde 
betingelserne i artikel 51 eller andre 
procedurer og ordninger, der er relevante 
for handelsmodellen for MHF.

Or. en

Begrundelse

MHF'er, der drives på markeder for fast indtjening og derivater, vil ikke være i stand til at 
overholder kravene i Kommissionens forslag til artikel 51, som er egnet til børser med en høj 
omsætning, eftersom de handler langt mere sjældent.

Ændringsforslag 638
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
handelsplatform har mindst fire reelt 
aktive medlemmer eller brugere, som hver 
især har mulighed for at interagere med 
alle de andre med hensyn til 
prisdannelsen inden for systemet.

Or. en
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Begrundelse

For at sikre markedspladsens multilaterale karakter - dvs. for at sikre, at alle deltagere kan 
handle indbyrdes med hinanden - er det vigtigt at forhindre det smuthul, at en enkelt enhed 
kan være modpart ved alle handler på platformen. Der bør således indføres et minimum på 4 
aktive deltagere i en handel.

Ændringsforslag 639
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. ESMA udarbejder udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder til 
fastsættelse af kriterier, der viser det 
multilaterale systems effektivitet.
ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den […]*.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
forskriftsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 10 til 14 i forordning (EU) nr. 
1095/2010.
______________
*EUT: Indsæt venligst datoen: …

Or. en

Ændringsforslag 640
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
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Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 a
Særlige krav til OTC'er

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaberne ikke udfører 
kunders OTC-ordrer med finansielle 
instrumenter af størrelser under den 
normal markedsstørrelse.
Medlemsstaterne stiller krav om, at 
udførelsen af kundeordrer ikke 
systematisk gennemføres OTC.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at beskytte investorerne bør det fremgå tydeligt, at kundeordrer med 
finansielle instrumenter i størrelser under den normal markedsstørrelse, eller som udføres 
systematisk, ikke bør gennemføres OTC.


