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Ändringsförslag 368
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på 
värdepappersföretag, reglerade marknader, 
leverantörer av datarapporteringstjänster 
och företag från tredjeland som 
tillhandahåller investeringstjänster eller 
utför investeringsverksamhet i unionen.

1. Detta direktiv ska tillämpas på 
värdepappersföretag, finansiella 
instrument (inbegripet 
investeringsrelaterade instrument),
reglerade marknader, leverantörer av 
datarapporteringstjänster och företag från 
tredjeland som tillhandahåller
investeringstjänster eller utför 
investeringsverksamhet i unionen.

Or. nl

Ändringsförslag 369
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på 
värdepappersföretag, reglerade marknader, 
leverantörer av datarapporteringstjänster 
och företag från tredjeland som 
tillhandahåller investeringstjänster eller 
utför investeringsverksamhet i unionen.

1. Detta direktiv ska tillämpas på 
värdepappersföretag, system för 
aktieägande för anställda, reglerade 
marknader, leverantörer av 
datarapporteringstjänster och företag från 
tredjeland som tillhandahåller 
investeringstjänster eller utför 
investeringsverksamhet i unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 370
Syed Kamall, Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Följande bestämmelser ska också 
tillämpas på kreditinstitut som är 
auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EG 
när de tillhandahåller en eller flera slag av 
investeringstjänster och/eller utför 
investeringsverksamhet och vid försäljning 
eller rådgivning till kunder i samband med 
annan inlåning än sådan inlåning som har 
en avkastningsgrad som bestäms i relation 
till en ränta:

3. Följande bestämmelser ska också 
tillämpas på kreditinstitut som är 
auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EG 
när de tillhandahåller en eller flera slag av 
investeringstjänster och/eller utför 
investeringsverksamhet och vid försäljning 
eller rådgivning till kunder i samband med 
sådan inlåning som uteslutande och direkt 
är kopplad till en central 
referensräntesats på medlemsstats- eller 
EU-nivå eller till ett tredjelands allmänt 
accepterade internationella 
referensräntesats.

– Artiklarna 2.2, 9.6, 14, 16, 17 och 18.
– Kapitel II i avdelning II exklusive andra 
stycket i artikel 29.2.
– Kapitel III i avdelning II exklusive 
artiklarna 36.2, 36.3 och 36.4 och 37.2, 
37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.9 och 37.10.
– Artiklarna 69–80 och artiklarna 84, 89 
och 90.

Or. en

Motivering

Denna definition av räntesatser säkerställer att viktiga ränteindex som Euribor, Libor och 
Federal Reserve Rates, oavsett om de är fasta eller rörliga, betraktas som basprodukter. 
Andra typer av räntesatser som skapats i enlighet med en formel kan betraktas som 
strukturerade och därmed vara föremål för lämplig reglering genom MiFID.
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Ändringsförslag 371
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Följande bestämmelser ska också 
tillämpas på kreditinstitut som är 
auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EG 
när de tillhandahåller en eller flera slag av 
investeringstjänster och/eller utför 
investeringsverksamhet och vid försäljning 
eller rådgivning till kunder i samband med 
annan inlåning än sådan inlåning som har 
en avkastningsgrad som bestäms i relation 
till en ränta:

3. Detta direktiv ska också tillämpas på de 
auktorisations- och verksamhetsvillkor 
som gäller för kreditinstitut som är 
auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EG 
när de tillhandahåller en eller flera slag av 
investeringstjänster och/eller utför 
investeringsverksamhet och vid försäljning 
eller rådgivning till kunder i samband med 
annan inlåning än sådan inlåning som har 
en avkastningsgrad som bestäms i relation 
till en ränta.

– Artiklarna 2.2, 9.6, 14, 16, 17 och 18.
– Kapitel II i avdelning II exklusive andra 
stycket i artikel 29.2.
– Kapitel III i avdelning II exklusive 
artiklarna 36.2, 36.3 och 36.4 och 37.2, 
37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.9 och 37.10.
– Artiklarna 69–80 och artiklarna 84, 89 
och 90.

Or. en

Ändringsförslag 372
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Följande bestämmelser ska också 
tillämpas på kreditinstitut som är 
auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EG 
när de tillhandahåller en eller flera slag av 
investeringstjänster och/eller utför 

3. Följande bestämmelser ska också 
tillämpas på kreditinstitut som är 
auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EG 
när de tillhandahåller en eller flera slag av 
investeringstjänster och/eller utför 
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investeringsverksamhet och vid försäljning 
eller rådgivning till kunder i samband med 
annan inlåning än sådan inlåning som har 
en avkastningsgrad som bestäms i relation 
till en ränta:

investeringsverksamhet och vid försäljning 
eller rådgivning till kunder i samband med 
annan inlåning än sådan inlåning som har 
en avkastningsgrad som bestäms i relation 
till en ränta liksom på alla andra företag 
som erbjuder investeringstjänster 
och/eller investeringsverksamhet eller 
som tillhandahåller investeringsrelaterade 
instrument:

Or. nl

Ändringsförslag 373
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Följande bestämmelser ska också 
tillämpas på kreditinstitut som är 
auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EG 
när de tillhandahåller en eller flera slag av 
investeringstjänster och/eller utför 
investeringsverksamhet och vid försäljning 
eller rådgivning till kunder i samband med 
annan inlåning än sådan inlåning som 
har en avkastningsgrad som bestäms i 
relation till en ränta:

3. Följande bestämmelser ska också 
tillämpas på kreditinstitut som är 
auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EG 
när de tillhandahåller en eller flera slag av 
investeringstjänster och/eller utför 
investeringsverksamhet och vid försäljning 
eller rådgivning till kunder i samband med 
strukturerad inlåning:

Or. en

Motivering

Ren inlåning såsom bankböcker och inlåning till fasta och flytande räntesatser bör även i 
fortsättningen ligga utanför MiFID, som endast bör omfatta strukturerad inlåning.
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Ändringsförslag 374
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Följande bestämmelser ska också 
tillämpas på kreditinstitut som är 
auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EG 
när de tillhandahåller en eller flera slag av 
investeringstjänster och/eller utför 
investeringsverksamhet och vid försäljning 
eller rådgivning till kunder i samband med 
annan inlåning än sådan inlåning som har 
en avkastningsgrad som bestäms i relation 
till en ränta:

3. Följande bestämmelser ska också 
tillämpas på kreditinstitut som är 
auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EG 
när de tillhandahåller en eller flera slag av 
investeringstjänster och/eller utför 
investeringsverksamhet och kreditinstitut 
och värdepappersföretag vid försäljning 
eller rådgivning till kunder i samband med 
annan inlåning än sådan inlåning som har 
en avkastningsgrad som bestäms i relation 
till en ränta:

Or. en

Ändringsförslag 375
Syed Kamall, Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Följande bestämmelser ska också 
tillämpas på försäkringsföretag och 
försäkringsförmedlare, inbegripet bundna 
försäkringsförmedlare, som är 
auktoriserade eller registrerade enligt 
direktiv 2002/83/EG respektive direktiv 
2009/138/EG eller direktiv 2002/92/EG 
när de säljer eller erbjuder rådgivning till 
kunder i samband med 
försäkringsbaserade investeringar:
– artikel 16.3,
– artiklarna 23–26 och
– artiklarna 69–80 och 83–91 där så är 
nödvändigt för att behöriga myndigheter 
ska kunna verkställa ovannämnda 
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artiklar avseende försäkringsbaserade 
investeringar.

Or. en

Motivering

Denna nya punkt tillämpar de särskilda avsnitt som avser uppföranderegler i MiFID på 
försäkringsbaserade investeringar, samtidigt som den inte tillämpar några onödiga artiklar 
som kan få oförutsedda följder för försäkringsbaserade investeringar eller försäkringsföretag.

Ändringsförslag 376
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska inte tillämpas på 1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
den rapporteringsskyldighet som avses i 
avdelning IV ska detta direktiv inte 
tillämpas på

Or. en

Motivering

Inga undantag ska gälla för positionsrapportering på råvarumarknader.

Ändringsförslag 377
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) försäkringsföretag eller företag som 
bedriver sådan verksamhet avseende 
återförsäkring och retrocession som anges i 
direktiv 2009/138/EG,

a) försäkringsföretag eller företag som 
bedriver sådan verksamhet avseende 
återförsäkring och retrocession som anges i 
direktiv 2009/138/EG, såvida de inte 
tillhandahåller investeringsrelaterade 
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instrument,

Or. nl

Ändringsförslag 378
Syed Kamall, Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) försäkringsföretag eller företag som 
bedriver sådan verksamhet avseende 
återförsäkring och retrocession som anges i 
direktiv 2009/138/EG,

a) försäkringsföretag eller företag som 
bedriver sådan verksamhet avseende 
återförsäkring och retrocession som anges i 
direktiv 2009/138/EG, med undantag för 
vad som anges i artikel 1.4,

Or. en

Motivering

Detta undantag är nödvändigt för att säkerställa att artikel 1.4 får önskad verkan när det 
gäller tillämpningen av relevanta avsnitt avseende uppföranderegler i MiFID på 
försäkringsbaserade investeringar.

Ändringsförslag 379
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) spotmarknader för valutor,

Or. en
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Ändringsförslag 380
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) personer som tillhandahåller 
investeringstjänster i de fall då tjänsten 
tillhandahålls tillfälligt i samband med 
annan yrkesmässig verksamhet som 
regleras av bestämmelser i lag eller annan 
författning eller etiska regler som avser 
yrkesverksamheten i fråga, vilka inte 
utesluter att tjänsten tillhandahålls,

c) personer som tillhandahåller 
investeringstjänster i de fall då tjänsten 
tillhandahålls tillfälligt i samband med 
annan yrkesmässig verksamhet som 
regleras av bestämmelser i lag eller annan 
författning,

Or. en

Motivering

Etiska regler kan aldrig jämställas med lagar eller andra författningar.

Ändringsförslag 381
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) är medlem av eller deltagare på en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform, 
eller

ii) är medlem av eller deltagare på en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform 
eller har direkt elektroniskt tillträde till en 
reglerad marknad eller MTF-plattform, 
eller

Or. en
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Ändringsförslag 382
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) är medlem av eller deltagare på en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform, 
eller

ii) är medlem av eller deltagare på en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform 
och deras verksamhet innebär 
högfrekvenshandel, eller

Or. en

Motivering

Begränsningen av undantagen bör vara mer inriktad på syftet att i MiFID inkludera 
verksamhet som innebär högfrekvenshandel utan att påverka verksamhet som bedrivs av 
företag som inte är centrala för MiFID.

Ändringsförslag 383
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) är medlem av eller deltagare på en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform, 
eller

ii) är medlem av eller deltagare på en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform 
och deras verksamhet innebär 
högfrekvenshandel i enlighet med 
definitionen i artikel 4, eller

Or. en
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Ändringsförslag 384
Robert Goebbels, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) bedriver algoritmisk handel,

Or. en

Motivering

De krav som gäller för företag som bedriver algoritmisk handel och högfrekvenshandel bör 
fastställas oberoende av huruvida företagen handlar för en kunds räkning eller för egen 
räkning, eftersom handel för egen räkning inte innebär att man kan bortse från de faktorer 
som ligger bakom behovet av att reglera och övervaka algoritmisk handel, med tanke på att 
riskerna med och frågorna kring denna typ av handel är mycket komplexa, känsliga och 
allvarliga. (förslag från ECB)

Ändringsförslag 385
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) bedriver algoritmisk handel, eller

Or. en

Motivering

De krav som gäller för företag som bedriver algoritmisk handel och högfrekvenshandel bör 
fastställas oberoende av huruvida företagen handlar för en kunds räkning eller för egen 
räkning, eftersom handel för egen räkning inte innebär att man kan bortse från de faktorer 
som ligger bakom behovet av att reglera och övervaka algoritmisk handel, med tanke på att 
riskerna med och frågorna kring denna typ av handel är mycket komplexa, känsliga och 
allvarliga.

Ändringsförslag 386
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) handlar för egen räkning genom att 
använda algoritmisk handel, eller

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag grundar sig på ett förslag från kommissionen i ett icke-officiellt 
dokument om högfrekvenshandel. Man måste se till att alla personer som bedriver 
högfrekvenshandel omfattas av direktivet.

Ändringsförslag 387
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) av den behöriga myndigheten anses 
inneha en betydande marknadsandel,

Or. en

Ändringsförslag 388
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) handlar för egen räkning genom att 
utföra kundorder,

iii) handlar för egen räkning när de utför
kundorder, eller

Or. en
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Ändringsförslag 389
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) handlar för egen räkning genom att 
utföra kundorder,

iii) handlar för egen räkning när de utför
kundorder utanför en reglerad marknad 
eller en MTF-plattform på organiserad, 
frekvent och systematisk basis genom att 
tillhandahålla ett system som är 
tillgängligt för tredje parter i syfte att 
handla med dem,

Or. en

Ändringsförslag 390
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) är operatörer med 
efterlevnadsskyldigheter enligt 
direktiv 2003/87/EG (systemet för handel 
med utsläppsrätter) i fråga om 
utsläppstillstånd,

Or. en

Motivering

Andra aktörer som handlar med utsläppsrätter ska omfattas av MiFID.

Ändringsförslag 391
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led d – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta undantag gäller inte personer som 
undantas enligt artikel 2.1 i som handlar 
för egen räkning med finansiella 
instrument som medlemmar av eller 
deltagare på en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform, däribland som 
marknadsgaranter i förhållande till 
råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat 
av dessa.

utgår

Or. en

Motivering

Alla marknadsgaranter och medlemmar av en reglerad marknad eller MTF-plattform ska 
auktoriseras som värdepappersföretag, oberoende av vilken sorts finansiella instrument de 
handlar med.

Ändringsförslag 392
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta undantag gäller inte personer som 
undantas enligt artikel 2.1 i som handlar 
för egen räkning med finansiella 
instrument som medlemmar av eller 
deltagare på en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform, däribland som 
marknadsgaranter i förhållande till 
råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat 
av dessa.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 393
Sylvie Goulard

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta undantag gäller inte personer som 
undantas enligt artikel 2.1 i som handlar 
för egen räkning med finansiella 
instrument som medlemmar av eller 
deltagare på en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform, däribland som 
marknadsgaranter i förhållande till 
råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat 
av dessa.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 394
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta undantag gäller inte personer som 
undantas enligt artikel 2.1 i som handlar 
för egen räkning med finansiella 
instrument som medlemmar av eller 
deltagare på en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform, däribland som 
marknadsgaranter i förhållande till 
råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av 
dessa.

Personer som undantas enligt artikel 2.1 i 
som handlar för egen räkning med 
finansiella instrument som medlemmar av 
eller deltagare på en reglerad marknad eller 
en MTF-plattform, däribland som 
marknadsgaranter i förhållande till 
råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av 
dessa behöver inte heller uppfylla kraven 
för detta undantag.

Or. en

Motivering

Förhållandet mellan undantagen enligt led d och i måste förtydligas.
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Ändringsförslag 395
Werner Langen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta undantag gäller inte personer som 
undantas enligt artikel 2.1 i som handlar 
för egen räkning med finansiella 
instrument som medlemmar av eller 
deltagare på en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform, däribland som 
marknadsgaranter i förhållande till 
råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av 
dessa.

Detta undantag gäller inte personer som
undantas enligt artikel 2.1 i som handlar 
för egen räkning med finansiella 
instrument som medlemmar av eller 
deltagare på en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform, däribland som 
marknadsgaranter i förhållande till 
råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av 
dessa, vilka ska undantas i enlighet med 
andra tillämpliga undantag i artikel 2.

Or. en

Motivering

Den av kommissionen föreslagna texten är förvirrande och måste förtydligas.

Ändringsförslag 396
Pablo Zalba Bidegain

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta undantag gäller inte personer som 
undantas enligt artikel 2.1 i som handlar 
för egen räkning med finansiella 
instrument som medlemmar av eller 
deltagare på en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform, däribland som 
marknadsgaranter i förhållande till 
råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av 
dessa.

Detta undantag hindrar inte att personer 
som handlar för egen räkning med 
finansiella instrument som medlemmar av 
eller deltagare på en reglerad marknad eller 
en MTF-plattform, däribland som 
marknadsgaranter i förhållande till 
råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av 
dessa, undantas i enlighet med andra 
tillämpliga undantag i artikel 2.

Or. en
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Motivering

Ordalydelsen ”Detta undantag gäller inte personer som undantas enligt artikel 2.1 i […]” i 
kommissionens förslag är förvirrande och måste tydliggöras. Begränsningen av undantagen 
bör vara mer inriktad på syftet att i MiFID inkludera verksamhet som innebär 
högfrekvenshandel utan att påverka verksamhet som bedrivs av företag som inte är centrala 
för MiFID.

Ändringsförslag 397
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) personer som tillhandahåller 
investeringstjänster som uteslutande 
består av förvaltning av program som 
syftar till delägarskap för de anställda i 
företaget,

utgår

Or. en

Motivering

Under den finansiella krisen har arbetstagare och deras familjer förlorat besparingar till 
följd av det dramatiska värdefallet på deras arbetsgivares aktier. Det är inte rimligt att 
koncentrera investeringsrisk och risken att förlora sin inkomst till samma företag. En 
arbetsgivares erbjudande av aktier bör likställas med investeringsrådgivning.

Ändringsförslag 398
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) personer som tillhandahåller 
investeringstjänster som uteslutande 
består av förvaltning av program som 
syftar till delägarskap för de anställda i 

utgår
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företaget,

Or. en

Ändringsförslag 399
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) personer som tillhandahåller 
investeringstjänster som endast består av 
förvaltning av program som syftar till 
delägarskap för de anställda i företag och
tillhandahållande av investeringstjänster 
uteslutande till sina moderföretag, sina 
dotterföretag eller andra dotterföretag till
samma moderföretag,

f) personer som tillhandahåller 
investeringstjänster som endast består av 
tillhandahållande av investeringstjänster 
uteslutande till sina moderföretag, sina 
dotterföretag eller andra dotterföretag till 
samma moderföretag,

Or. en

Motivering

Konsumenterna bör inte vara mindre skyddade när arbetsgivaren är inblandad än när 
investeringsrådgivningen ges av ett värdepappersföretag.

Ändringsförslag 400
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) offentliga organ som erhåller medel 
från tredje parter eller innehar 
värdepapper för dessas räkning, enligt ett 
lagstadgat uppdrag av allmänt intresse, 
och som i samband med detta 
tillhandahåller en eller flera 
investeringstjänster,
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Or. fr

Ändringsförslag 401
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led i – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– för egen räkning handlar med finansiella 
instrument, med undantag för personer som 
handlar för egen räkning genom att utföra
kundorder, eller

– för egen räkning handlar med finansiella 
instrument, med undantag för personer som 
handlar för egen räkning när de utför
kundorder, eller genom att använda 
algoritmisk handel, eller

Or. en

Ändringsförslag 402
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led i – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– för egen räkning handlar med finansiella 
instrument, med undantag för personer 
som handlar för egen räkning genom att 
utföra kundorder, eller

– för egen räkning handlar med finansiella 
instrument, eller

Or. de

Ändringsförslag 403
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led i – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– för egen räkning handlar med finansiella 
instrument, med undantag för personer som 
handlar för egen räkning genom att utföra
kundorder, eller

– för egen räkning handlar med finansiella 
instrument, med undantag för personer som 
handlar för egen räkning när de utför
kundorder, eller

Or. en

Ändringsförslag 404
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led i – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– för egen räkning handlar med 
finansiella instrument genom att utföra 
order från sina ägare och deras 
dotterbolag när det rör sig om gemensamt 
förvaltade företag,

Or. de

Motivering

De föreslagna definitionerna av moderföretag och dotterföretag beaktar inte vissa 
företagsstrukturer. I energisektorn har små och medelstora företag inrättat gemensamma 
handelshus för att förbli eller bli aktiva på marknaden. Vid översynen av MiFID måste 
hänsyn tas till dessa strukturer för att säkerställa att bestämmelserna är balanserade och 
rättvisa.

Ändringsförslag 405
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led i – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– för egen räkning handlar med 
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utsläppsrätter, med undantag för personer 
som inte är operatörer med 
efterlevnadsskyldigheter enligt 
direktiv 2003/87/EG (systemet för handel 
med utsläppsrätter),

Or. en

Ändringsförslag 406
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led i – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillhandahåller andra investeringstjänster 
än handel för egen räkning rörande 
råvaruderivat eller derivatkontrakt som 
omfattas av bilaga I, avsnitt C, punkt 10 
eller utsläppsrätter eller derivat av dessa till 
kunderna i sin huvudsakliga verksamhet,

– tillhandahåller andra investeringstjänster 
än handel för egen räkning rörande 
råvaruderivat eller derivatkontrakt som 
omfattas av bilaga I, avsnitt C, punkt 10 
eller utsläppsrätter eller derivat av dessa till 
kunderna i sin huvudsakliga verksamhet, i 
den mån som de transaktioner som 
omfattas av de tillhandahållna 
investeringstjänsterna är direkt knutna till 
en risksäkring av deras huvudsakliga 
affärsverksamhet och konkreta 
verksamhet,

Or. en

Ändringsförslag 407
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led i – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

under förutsättning att detta alltid är en 
kompletterande verksamhet vid sidan av 
deras huvudsakliga verksamhet, om man 
ser på företagsgruppen som helhet, om 

under förutsättning att detta alltid är en 
kompletterande verksamhet vid sidan av 
deras huvudsakliga verksamhet, om man 
ser på antingen den konsoliderade eller 
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denna huvudsakliga verksamhet inte är 
tillhandahållande av investeringstjänster i 
den mening som avses i detta direktiv eller 
sådana banktjänster som avses i 
direktiv 2006/48/EG,

icke-konsoliderade företagsgruppen som 
helhet, eller på ägarnas och deras 
dotterbolags huvudsakliga verksamhet om 
det rör sig om gemensamt förvaltade 
företag, om denna huvudsakliga 
verksamhet inte är tillhandahållande av 
investeringstjänster i den mening som 
avses i detta direktiv eller sådana 
banktjänster som avses i 
direktiv 2006/48/EG,

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 408
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led i – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

under förutsättning att detta alltid är en 
kompletterande verksamhet vid sidan av 
deras huvudsakliga verksamhet, om man 
ser på företagsgruppen som helhet, om 
denna huvudsakliga verksamhet inte är 
tillhandahållande av investeringstjänster i 
den mening som avses i detta direktiv eller 
sådana banktjänster som avses i 
direktiv 2006/48/EG,

under förutsättning att detta alltid är en 
kompletterande verksamhet vid sidan av 
deras huvudsakliga verksamhet, om man 
ser på företagsgruppen som helhet, och att 
den kompletterande verksamhetens 
storlek och egenskaper inte står för en 
betydande andel eller har ett betydande 
inflytande på den marknad där den 
bedrivs, om denna huvudsakliga 
verksamhet inte är tillhandahållande av 
investeringstjänster i den mening som 
avses i detta direktiv eller sådana 
banktjänster som avses i 
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direktiv 2006/48/EG,

Or. en

Ändringsförslag 409
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led i – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

under förutsättning att detta alltid är en 
kompletterande verksamhet vid sidan av 
deras huvudsakliga verksamhet, om man 
ser på företagsgruppen som helhet, om 
denna huvudsakliga verksamhet inte är 
tillhandahållande av investeringstjänster i 
den mening som avses i detta direktiv eller 
sådana banktjänster som avses i 
direktiv 2006/48/EG,

under förutsättning att detta alltid är en 
kompletterande verksamhet vid sidan av 
deras huvudsakliga verksamhet, om man 
ser på företagsgruppen som helhet, om 
denna huvudsakliga verksamhet inte är 
tillhandahållande av investeringstjänster i 
den mening som avses i detta direktiv eller 
sådana banktjänster som avses i 
direktiv 2006/48/EG, eller om de agerar 
som marknadsgarant med avseende på 
råvaruderivat,

Or. en

Motivering

Definitionen av ”kompletterande verksamhet vid sidan av huvudsaklig verksamhet” måste 
vara snäv så att man minimerar risken för en situation där enheter som bedriver samma sorts 
verksamhet omfattas av olika regler. Om samma regler gäller för alla skulle detta skydda 
deltagarna, slutförbrukarna och marknadens integritet och det skulle undanröja risken för 
regelarbitrage genom att säkerställa att samma typer av verksamhet behandlas konsekvent.

Ändringsförslag 410
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led i – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

under förutsättning att detta alltid är en 
kompletterande verksamhet vid sidan av 

under förutsättning att detta 
tillhandahållande av investeringstjänster 
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deras huvudsakliga verksamhet, om man 
ser på företagsgruppen som helhet, om 
denna huvudsakliga verksamhet inte är 
tillhandahållande av investeringstjänster i 
den mening som avses i detta direktiv eller 
sådana banktjänster som avses i 
direktiv 2006/48/EG,

är av begränsad betydelse och alltid är en 
kompletterande verksamhet vid sidan av 
deras huvudsakliga verksamhet, om man 
ser på företagsgruppen som helhet, om 
denna huvudsakliga verksamhet inte är 
tillhandahållande av investeringstjänster i 
den mening som avses i detta direktiv eller 
sådana banktjänster som avses i 
direktiv 2006/48/EG,

Or. en

Ändringsförslag 411
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led i – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

under förutsättning att detta alltid är en 
kompletterande verksamhet vid sidan av 
deras huvudsakliga verksamhet, om man 
ser på företagsgruppen som helhet, om 
denna huvudsakliga verksamhet inte är 
tillhandahållande av investeringstjänster i 
den mening som avses i detta direktiv eller 
sådana banktjänster som avses i 
direktiv 2006/48/EG,

under förutsättning att detta alltid är en 
kompletterande verksamhet vid sidan av 
deras huvudsakliga verksamhet, om man 
ser på den konsoliderade eller 
icke-konsoliderade företagsgruppen som 
helhet, om denna huvudsakliga verksamhet 
inte är tillhandahållande av 
investeringstjänster i den mening som 
avses i detta direktiv eller sådana 
banktjänster som avses i 
direktiv 2006/48/EG,

Or. de

Ändringsförslag 412
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led i – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

såvida de inte är medlemmar av eller 
deltagare på en handelsplats,
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Or. en

Motivering

Oavsett vilken som är deras huvudsakliga verksamhet ska alla operatörer som deltar på en 
handelsplats omfattas av samma regler.

Ändringsförslag 413
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) företag som tillhandahåller 
investeringstjänster och/eller utför 
investeringsverksamhet som uteslutande 
består av handel för egen räkning på 
marknader för finansiella terminer eller 
optioner eller andra derivat och på 
kontantmarknader endast i syfte att 
skydda positioner på derivatmarknader 
eller som handlar på uppdrag av andra 
medlemmar på dessa marknader och 
ställer priser för dem och som garanteras 
av clearingmedlemmar på dessa 
marknader, och ansvaret för 
verkställigheten av avtal som ingås av 
dessa företag bärs av clearingmedlemmar 
på dessa marknader,

utgår

Or. en

Motivering

Detta undantag förefaller inte längre äga relevans på dagens marknader.

Ändringsförslag 414
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led k
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) företag som tillhandahåller 
investeringstjänster och/eller utför 
investeringsverksamhet som uteslutande 
består av handel för egen räkning på 
marknader för finansiella terminer eller 
optioner eller andra derivat och på 
kontantmarknader endast i syfte att 
skydda positioner på derivatmarknader 
eller som handlar på uppdrag av andra 
medlemmar på dessa marknader och 
ställer priser för dem och som garanteras 
av clearingmedlemmar på dessa 
marknader, och ansvaret för 
verkställigheten av avtal som ingås av 
dessa företag bärs av clearingmedlemmar 
på dessa marknader,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 415
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

n) systemansvariga för överföringssystem 
enligt definitionen i artikel 2.4 i 
direktiv 2009/72/EG eller artikel 2.4 i 
direktiv 2009/73/EG när de fullgör sina 
uppgifter i enlighet med dessa direktiv eller 
förordning (EG) nr 714/2009 eller 
förordning (EG) nr 715/2009 eller 
nätföreskrifter eller riktlinjer som antagits i 
enlighet med dessa förordningar.

n) systemansvariga för överförings-, 
distributions- och lagringssystem samt 
LNG-anläggningar enligt definitionen i 
artikel 2.4 och 2.6 i direktiv 2009/72/EG 
eller artikel 2.4, 2.6 eller 2.9 i 
direktiv 2009/73/EG när de fullgör sina 
uppgifter i enlighet med dessa direktiv eller 
förordning (EG) nr 714/2009 eller 
förordning (EG) nr 715/2009 eller 
nätföreskrifter eller riktlinjer som antagits i 
enlighet med dessa förordningar.

Or. en
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Motivering

Erkännandet av systemansvariga för överföringssystem är en viktig aspekt som det är 
lämpligt att låta ingå i texten. Samma sak bör dock gälla för systemansvariga för 
distributions- och lagringssystem samt för LNG-anläggningar enligt direktiv 2009/73/EG.

Ändringsförslag 416
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led na (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

na) personer som uteslutande handlar för 
egen räkning, som en del av en annan 
icke-finansiell företagsverksamhet eller 
som en del av en icke-finansiell 
råvaruhandel, i syfte att risksäkra den 
produktion, konsumtion eller 
icke-finansiella verksamhet som försiggår 
i den grupp som personerna tillhör.

Or. en

Ändringsförslag 417
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led na (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

na) icke-finansiella motparter som inte 
omfattas av clearingkravet enligt 
artikel 10 i förordning (EU) nr …/… 
[EMIR].

Or. de

Motivering

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln: 
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
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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.

Ändringsförslag 418
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personer och företag som avses i led i, j 
och k ska inte anses vara undantagna 
såvida inte relevant behörig myndighet 
beviljar undantaget. 

Or. en

Motivering

Vissa värdepappersföretag och/eller personer ska vara skyldiga att motivera sig för att bli 
undantagna från detta direktiv.

Ändringsförslag 419
Jürgen Klute

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Krav som institut och personer som 
avses i punkt 1 i denna artikel inte kan 
undantas från omfattar men är inte 
begränsade till
– rapporteringsskyldigheter,
– förbud,
– positionslimiter,
– konsumentskydd och
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– tillståndskrav.

Or. en

Ändringsförslag 420
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 94 i fråga om 
åtgärder vad gäller undantagen i led c och 
i för att klargöra om en verksamhet ska 
betraktas som en kompletterande 
verksamhet vid sidan av den huvudsakliga 
verksamheten, om man ser på 
företagsgruppen som helhet, och om en 
verksamhet bedrivs tillfälligt.

utgår

Or. en

Motivering

Det behövs inga delegerade akter som klargör särskilda undantag och när en verksamhet ska 
betraktas som en kompletterande verksamhet eller som en tillfälligt bedriven verksamhet, 
eftersom sådana variationer kan skilja sig åt i olika medlemsstater och därför bör hanteras 
på nationell nivå.

Ändringsförslag 421
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 94 i fråga om 
åtgärder vad gäller undantagen i led c och 

3. Esma ska en gång om året granska 
huruvida respektive marknadsdeltagare 
fortfarande uppfyller kriterierna för 
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i för att klargöra om en verksamhet ska 
betraktas som en kompletterande 
verksamhet vid sidan av den huvudsakliga 
verksamheten, om man ser på 
företagsgruppen som helhet, och om en 
verksamhet bedrivs tillfälligt.

undantaget ifråga.

Esma ska inom tre arbetsdagar informera 
respektive marknadsdeltagare om 
resultatet av granskningen.
Om en marknadsdeltagare inte längre 
uppfyller kriterierna måste denne fullgöra 
alla standarder som fastställts i detta 
direktiv med början åtta dagar efter det att 
marknadsdeltagaren har mottagit 
informationen från Esma i enlighet med 
tredje stycket. Marknadsdeltagaren måste 
fullgöra alla standarder tills den kan 
bevisa för Esma att den på nytt uppfyller 
kriterierna för ett undantag.

Or. en

Ändringsförslag 422
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 94 i fråga om 
åtgärder vad gäller undantagen i led c och i 
för att klargöra om en verksamhet ska 
betraktas som en kompletterande 
verksamhet vid sidan av den huvudsakliga 
verksamheten, om man ser på 
företagsgruppen som helhet, och om en 
verksamhet bedrivs tillfälligt.

3. Esma ska för kommissionen lägga fram 
förslag till tekniska tillsynsstandarder i 
fråga om åtgärder vad gäller undantagen i 
led c och i för att klargöra om en 
verksamhet ska betraktas som en 
kompletterande verksamhet vid sidan av 
den huvudsakliga verksamheten, om man 
ser på företagsgruppen som helhet, och 
ange ett tröskelvärde för när 
marknadsandel och marknadsinflytande 
ska anses vara betydande, samt om en 
verksamhet bedrivs tillfälligt.

Or. en
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Ändringsförslag 423
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 94 i fråga om 
åtgärder vad gäller undantagen i led c och i 
för att klargöra om en verksamhet ska 
betraktas som en kompletterande 
verksamhet vid sidan av den huvudsakliga 
verksamheten, om man ser på 
företagsgruppen som helhet, och om en 
verksamhet bedrivs tillfälligt.

3. Kommissionen ska anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 94 i fråga om 
åtgärder vad gäller undantagen i led c och i 
för att klargöra om en verksamhet ska 
betraktas som en kompletterande 
verksamhet vid sidan av den huvudsakliga 
verksamheten och av begränsad betydelse, 
om man ser på företagsgruppen som helhet, 
och om en verksamhet bedrivs tillfälligt.

Or. en

Ändringsförslag 424
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 94 i fråga om 
åtgärder vad gäller undantagen i led c och i 
för att klargöra om en verksamhet ska 
betraktas som en kompletterande 
verksamhet vid sidan av den huvudsakliga 
verksamheten, om man ser på 
företagsgruppen som helhet, och om en 
verksamhet bedrivs tillfälligt.

3. Kommissionen ska anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 94 i fråga om 
åtgärder vad gäller undantagen i led c, d
och i för att klargöra om en verksamhet ska 
betraktas som en kompletterande 
verksamhet vid sidan av den huvudsakliga 
verksamheten, om man ser på 
företagsgruppen som helhet, och om en 
verksamhet bedrivs tillfälligt.

Or. en

Ändringsförslag 425
Sylvie Goulard
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kriterierna för bestämning av huruvida 
en verksamhet är en kompletterande 
verksamhet vid sidan av den huvudsakliga 
verksamheten ska beakta åtminstone 
följande:

utgår

– Den omfattning i vilken verksamheten 
på ett objektivt mätbart sätt minskar risker 
som står i direkt samband med 
affärsverksamheten eller 
likviditetsfinansieringen.
– Det kapital som utnyttjas för utövandet 
av verksamheten.

Or. en

Ändringsförslag 426
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kriterierna för bestämning av huruvida en 
verksamhet är en kompletterande 
verksamhet vid sidan av den huvudsakliga 
verksamheten ska beakta åtminstone 
följande:

Kriterierna för bestämning av huruvida en 
verksamhet är en kompletterande 
verksamhet vid sidan av den huvudsakliga 
verksamheten och för att bestämma att 
den kompletterande verksamhetens 
storlek och egenskaper inte ger den en 
betydande marknadsandel eller ett 
betydande inflytande på den marknad där 
den bedrivs ska beakta åtminstone 
följande:

Or. en
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Ändringsförslag 427
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Den omfattning i vilken verksamheten på 
ett objektivt mätbart sätt minskar risker 
som står i direkt samband med 
affärsverksamheten eller 
likviditetsfinansieringen.

a) Den omfattning i vilken verksamheten 
på ett objektivt mätbart sätt minskar risker 
som står i direkt samband med 
affärsverksamheten eller 
likviditetsfinansieringen.

Or. en

Ändringsförslag 428
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det kapital som utnyttjas för utövandet 
av verksamheten.

b) Det kapital som utnyttjas för utövandet 
av verksamheten och den risk som 
verksamheten ger upphov till, båda som 
andel av gruppens verksamhet.

Or. en

Motivering

Det måste göras ett tydligt undantag för verksamhet som bedrivs av icke-finansiella företag 
som går ut på att säkra sig mot produktionsrelaterade och andra risker. Definitionen av 
kompletterande verksamhet bör därför inte bara omfatta a) i vilken utsträckning den 
kompletterande verksamheten minskar risken, utan b) den kompletterande egenskapen måste 
också motiveras genom att det görs en jämförelse mellan denna verksamhets storlek (ifråga 
om utnyttjat kapital eller risk som verksamheten ger upphov till) och den huvudsakliga 
verksamhetens storlek.
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Ändringsförslag 429
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det kapital som utnyttjas för utövandet 
av verksamheten.

– Det kapital som utnyttjas för utövandet 
av verksamheten eller den risk som 
verksamheten ger upphov till, i båda fall 
som en andel av den sammantagna 
gruppens verksamhet, där den 
kompletterande verksamheten åtminstone 
genomförs på de marknader som är 
kopplade till de andra verksamheterna.

Or. de

Motivering

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 
handeln, die mit der Haupttätigkeit der Unternehmensgruppe zusammenhängen.

Ändringsförslag 430
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det kapital som utnyttjas för utövandet 
av verksamheten.

– Den andel kapital som utnyttjas för 
utövandet av verksamheten i förhållande 
till kapitalet för företagsgruppen som 
helhet.

Or. en
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Motivering

Man bör beakta ytterligare faktorer för att definiera en verksamhet som är ett komplement till 
en icke-finansiell motparts huvudsakliga verksamhet. Detta är särskilt viktigt för 
energiföretag som måste utveckla verksamhet, bl.a. med avseende på finansiella instrument, 
för att hantera risker som är kopplade till fluktuationerna i priset på råvaror som behövs för 
deras grupps affärsverksamhet.

Ändringsförslag 431
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det kapital som utnyttjas för utövandet 
av verksamheten.

– Den andel kapital som utnyttjas för 
utövandet av verksamheten i förhållande 
till kapitalet för företagsgruppen.

– Verksamheten är knuten till 
hanteringen av råvarurisker eller andra 
risker som uppstår till följd av gruppens 
affärsverksamhet.

Or. en

Motivering

Man bör beakta ytterligare faktorer för att definiera en verksamhet som är ett komplement till 
en icke-finansiell motparts huvudsakliga verksamhet. Detta är särskilt viktigt för 
energiföretag som måste utveckla verksamhet, bl.a. med avseende på finansiella instrument, 
för att hantera risker som är kopplade till fluktuationerna i priset på råvaror som behövs för 
deras grupps affärsverksamhet.

Ändringsförslag 432
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det kapital som utnyttjas för utövandet 
av verksamheten.

Det kapital som utnyttjas för utövandet av 
verksamheten och
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– i vilken utsträckning verksamheten 
utgör en betydande inkomstkälla på 
företagsgruppsnivå.

Or. en

Motivering

Definitionen av ”kompletterande verksamhet vid sidan av huvudsaklig verksamhet” måste 
vara snäv så att man minimerar risken för en situation där enheter som bedriver samma sorts 
verksamhet omfattas av olika regler. Om samma regler gäller för alla skulle detta skydda 
deltagarna, slutförbrukarna och marknadens integritet och det skulle undanröja risken för 
regelarbitrage genom att säkerställa att samma typer av verksamhet behandlas konsekvent.

Ändringsförslag 433
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) I vilken utsträckning verksamheten 
används för att hantera den huvudsakliga 
verksamhetens affärsrisker eller 
likviditetsfinansieringsrisker.

Or. en

Motivering

Som ett tredje kriterium c) bör det säkerställas att kommersiella företag endast handlar med 
finansiella instrument som är knutna till den huvudsakliga verksamhet som utövas av den 
företagsgrupp som enheten/personen tillhör.

Ändringsförslag 434
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2 – strecksats 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Verksamheten är knuten till 
hanteringen av råvarurisker eller andra 
risker som uppstår till följd av gruppens 
affärsverksamhet.

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 435
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Marknadsandelen på den specifika 
marknaden och positionens storlek.

Or. en

Ändringsförslag 436
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Verksamheten är knuten till 
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hanteringen av råvarurisker eller andra 
risker som uppstår till följd av gruppens 
affärsverksamhet.

Or. en

Motivering

Man bör beakta ytterligare faktorer för att definiera en verksamhet som är ett komplement till 
en icke-finansiell motparts huvudsakliga verksamhet. Detta är särskilt viktigt för 
energiföretag som måste utveckla verksamhet, bl.a. med avseende på finansiella instrument, 
för att hantera risker som är kopplade till fluktuationerna i priset på råvaror som behövs för 
deras grupps affärsverksamhet.

Ändringsförslag 437
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2 – strecksats 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Hur systemrelevant ett företags 
sammantagna nettopositioner och 
exponeringar är i enlighet med artikel 10 i 
förordning (EU) nr …/… [EMIR].

Or. en

Motivering

Ett fjärde kriterium d) säkerställer att EMIR-undantaget för icke-finansiella företag som 
saknar systemrelevans även gäller i MiFID II. Genom införandet av detta kriterium kan man 
undvika att icke-finansiella företag som inte är systemviktiga, och därför ligger under den 
clearingtröskel som anges i EMIR.

Ändringsförslag 438
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2 – strecksats 2b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Transaktioner inom gruppen i den 
mening som avses i artikel 3 i förordning 
(EU) nr …/… [EMIR] i likviditets-
och/eller riskhanteringssyfte.

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 439
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2 – strecksats 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Skyldigheter för 
marknadsgarantverksamhet på reglerade 
marknader och MTF-plattformar.

Or. de

Motivering

Reglerna för icke-finansiella företag bör vara likvärdiga i EMIR och MiFID II. 
Icke-finansiella företag som enligt EMIR är undantagna från clearingkravet får i MiFID II 
inte definieras som finansinstitut, eftersom EMIR-undantaget från clearingkravet för 
icke-finansiella företag då skulle undergrävas. Enligt EMIR omfattas interna transaktioner 
inte av clearingkravet, dvs. de beaktas inte vid bedömningen av huruvida ett icke-finansiellt 
företag överskrider clearingtröskeln.



AM\901764SV.doc 41/171 PE489.464v01-00

SV

Ändringsförslag 440
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – styckena 2a och 2b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast den 
[31 december 2012].
Kommissionen ska delegeras befogenhet 
att anta de tekniska tillsynsstandarder 
som avses i första stycket i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 441
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
tillsynsstandarder för att specificera 
kriterierna för bestämning av huruvida en 
verksamhet är en kompletterande 
verksamhet vid sidan av den huvudsakliga 
verksamheten, med beaktande av 
åtminstone följande:
a) I vilken omfattning verksamheten på
ett objektivt mätbart sätt minskar risker 
som står i direkt samband med 
affärsverksamheten eller 
likviditetsfinansieringen.
b) Det kapital som utnyttjas för utövandet 
av verksamheten och den risk som 
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verksamheten ger upphov till, båda som 
en andel av gruppens verksamhet.
c) Verksamhetens anknytning enbart till 
hanteringen av råvarurisker eller andra 
risker som uppstår till följd av gruppens 
affärsverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 442
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
tillsynsstandarder för att specificera 
kriterierna för bestämning av huruvida en 
verksamhet är en kompletterande 
verksamhet vid sidan av den huvudsakliga 
verksamheten, med beaktande av 
åtminstone följande:
a) I vilken omfattning verksamheten på 
ett objektivt mätbart sätt minskar risker 
som står i direkt samband med 
affärsverksamheten eller 
likviditetsfinansieringen.
b) Behovet av att kompletterande 
verksamhet utgör en mindre del av 
verksamheten på gruppnivå, och på 
enhetsnivå om inte tjänsterna endast 
tillhandahålls andra medlemmar i samma 
grupp.
c) Nivån på den handel som genomförs 
eller de investeringstjänster som 
tillhandahålls i förhållande till den 
handel som genomförs av finansinstitut 
som utövar samma verksamhet eller 
tillhandahåller samma tjänster.
d) Det önskvärda i att begränsa 
nettokreditriskexponeringar till nivåer 
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som inte är systemviktiga.
e) Omfattningen på den marknadsrisk 
som är knuten till verksamheten i 
förhållande till den marknadsrisk som 
uppstår genom den huvudsakliga 
verksamheten.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast den […]*.
Kommissionen ska delegeras befogenhet 
att anta de tekniska tillsynsstandarder 
som avses i första stycket i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.
__________
*EUT, för in datum: 12 månader efter det 
att detta direktiv har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 443
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Artikeln utgår.

Or. en

Motivering

Undantag på nationell nivå skulle kunna leda till ytterligare kapplöpning för att utnyttja den 
svagaste regleringen i stället för europeisk harmonisering.

Ändringsförslag 444
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får välja att inte 
tillämpa detta direktiv på personer för vilka 
de är hemmedlemsstat och som

1. Medlemsstaterna får välja att inte 
tillämpa artiklarna 9, 15, 36, 37, 38, 39 
och 41–58 i detta direktiv på personer som

Or. en

Ändringsförslag 445
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– inte får tillhandahålla några 
investeringstjänster utom tillhandahållande 
av investeringsrådgivning, med eller utan 
mottagande och vidarebefordran av order 
som avser överlåtbara värdepapper och 
andelar i företag för kollektiva 
investeringar, och

– inte får tillhandahålla några 
investeringstjänster utom tillhandahållande 
av investeringsrådgivning, med eller utan 
mottagande och vidarebefordran av order 
som avser överlåtbara värdepapper och 
andelar i företag för kollektiva 
investeringar, och mottagande och 
vidarebefordran av order som avser 
överlåtbara värdepapper och andelar i 
företag för kollektiva investeringar på 
kundens begäran, och

Or. en

Ändringsförslag 446
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – avslutningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

förutsatt att dessa personers verksamhet är 
auktoriserad och reglerad på nationell nivå.
Dessa personer bör i nationella ordningar 

förutsatt att dessa personers verksamhet är 
auktoriserad och reglerad på nationell nivå. 
Dessa personer bör i nationella ordningar 
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omfattas av krav som minst motsvarar 
följande krav i detta direktiv:

omfattas av krav som minst motsvarar 
följande krav i detta direktiv med 
beaktande av deras storlek, riskprofil och 
rättsliga natur:

Or. en

Ändringsförslag 447
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 3 – led v – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Villkor och förfaranden för auktorisation 
och fortlöpande tillsyn enligt artikel 5.1 
och 5.3 samt artiklarna 7, 8, 9, 10, 21 och
22.

i) Villkor och förfaranden för auktorisation 
och fortlöpande tillsyn enligt artikel 5.1 
och 5.3 samt artiklarna 7, 8, 9, 10, 21, 22 
och 23 samt de respektive 
genomförandebestämmelser som 
kommissionen har antagit genom 
delegerade akter i enlighet med artikel 94.

Or. en

Motivering

Bestämmelser om intressekonflikter bör införas.

Ändringsförslag 448
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 3 – led v – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Organisationskrav enligt artikel 16.3 
och de respektive 
genomförandebestämmelser som 
kommissionen har antagit genom 
delegerade akter i enlighet med artikel 94.
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Or. en

Motivering

Man måste se till att intressekonflikter förebyggs genom lämpliga organisatoriska 
förfaranden.

Ändringsförslag 449
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att personer 
som undantas från detta direktivs 
tillämpningsområde enligt punkt 1 ska 
omfattas av ett system för ersättning till 
investerare som erkänns i enlighet med 
direktiv 97/9/EG eller av ett system som 
säkerställer likvärdigt skydd till deras 
kunder.

Medlemsstaterna ska kräva att personer 
som undantas från detta direktivs 
tillämpningsområde enligt punkt 1 ska 
omfattas av ett system för ersättning till 
investerare som erkänns i enlighet med 
direktiv 97/9/EG eller av ett system som 
säkerställer likvärdigt skydd till deras 
kunder. Som ett alternativ till detta system 
får medlemsstaterna tillåta yrkesmässiga 
ansvarsförsäkringar där så skulle vara 
lämpligt och proportionerligt med tanke 
på storleken på de personer som undantas 
från detta direktivs tillämpningsområde 
liksom deras riskprofil och rättsliga natur.

Or. en

Ändringsförslag 450
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta krav är inte tillämpligt på produkter 
som redan omfattas av 
investerarskyddskrav enligt ett sådant 
specifikt system, till exempel fondföretag 
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(UCITS-fonder).

Or. en

Motivering

Produkter såsom UCITS-fonder omfattas av särskilda rättsliga bestämmelser som redan 
innehåller och är uppbyggda kring krav för skydd för icke-professionella investerare. Enligt 
den senaste lägesrapporten avseende diskussionerna om översynen av direktivet om system 
för ersättning till investerare ska sådana produkter inte omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde.

Ändringsförslag 451
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Dessa nationella system får ge de 
behöriga myndigheterna tillstånd att 
delegera administrativa, förberedande och 
kompletterande uppgifter knutna till 
beviljandet av en auktorisation, översynen 
av villkoren för ursprunglig auktorisation 
och den regelbundna övervakningen av de 
krav för verksamheten som nämns i 
artiklarna 5, 21 och 22, i enlighet med 
villkoren i artikel 69.2.

Or. en

Ändringsförslag 452
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) investeringstjänster och 1) investeringstjänster och 
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investeringsverksamhet: någon av de 
tjänster och de verksamheter som anges i 
avsnitt A i bilaga 1 i fråga om de 
instrument som anges i avsnitt C i bilaga 1.

investeringsverksamhet: någon av de 
tjänster och de verksamheter som anges i 
avsnitt A i bilaga 1 i fråga om de 
instrument som anges i avsnitt C och Ca i 
bilaga 1. 

Or. en

Motivering

Utsläppsrätter ska täckas av MiFID/MAR/MAD, men eftersom de inte är av samma natur som 
ett finansiellt instrument måste de placeras i ett särskilt avsnitt.

Ändringsförslag 453
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska 1 --- genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 94 anta 
åtgärder som anger

Esma får utarbeta förslag till tekniska 
tillsynsstandarder för att specificera

Or. en

Motivering

Det bör vara Esma – tekniskt.

Ändringsförslag 454
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast den […]*.
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Kommissionen ska delegeras befogenhet 
att anta de tekniska tillsynsstandarder 
som avses i första stycket i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.
____________
* EUT, för in datum: …

Or. en

Ändringsförslag 455
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) investeringsrådgivning:
tillhandahållande av personliga 
rekommendationer till en kund, på dennes 
begäran eller på värdepappersföretagets 
initiativ, i fråga om en eller flera 
transaktioner som avser finansiella 
instrument.

3) investeringsrådgivning: oberoende
tillhandahållande av personliga 
rekommendationer till en kund, på dennes 
begäran eller på värdepappersföretagets 
initiativ, i fråga om en eller flera 
transaktioner som avser finansiella 
instrument som inte har emitterats av 
rådgivaren eller en ekonomiskt beroende 
emittent och som inte påverkats av några 
avgifter, provisioner, incitament eller 
fördelar som betalats eller tillhandahållits 
av en tredje part eller en person som 
handlar för tredje parts räkning med 
avseende på tillhandahållandet av 
tjänsten till kunderna.

Or. en

Motivering

Tillägget bygger på ett förslag från BEUC.
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Ändringsförslag 456
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) produktinformation: 
tillhandahållande av personliga 
rekommendationer till en kund, på dennes 
begäran eller på värdepappersföretagets 
initiativ, i fråga om en eller flera 
transaktioner som avser finansiella 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 457
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) oberoende investeringsrådgivning: 
investeringsrådgivning som bygger på en 
omfattande och rättvis analys av alla 
investeringsprodukter för 
icke-professionella investerare som är i 
stånd att tillgodose en icke-professionell 
investerares behov och mål och 
tillhandahålla opartisk och oinskränkt 
rådgivning som direkt ersätts av kunden 
och som inte är belagd med avgifter, 
provisioner eller andra fördelar som 
betalas eller tillhandahålls av en tredje 
part eller en person som handlar för 
tredje parts räkning med avseende på 
tillhandahållandet av tjänsten till 
kunderna.

Or. en
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Ändringsförslag 458
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) utförande av order för kunds räkning: att 
köpa eller sälja ett eller flera finansiella 
instrument för kunders räkning. Utförande 
av order inbegriper ingående av avtal för 
att sälja finansiella instrument som 
utfärdats av ett kreditinstitut eller ett 
värdepappersföretag vid tidpunkten för 
utfärdandet av dessa.

4) utförande av order för kunds räkning: att 
köpa eller sälja ett eller flera finansiella 
instrument för kunders räkning, bl.a. 
utifrån en ”back to back”-modell för 
handel. Utförande av order inbegriper 
ingående av avtal för att sälja finansiella 
instrument som utfärdats av ett 
kreditinstitut eller ett värdepappersföretag 
vid tidpunkten för utfärdandet av dessa.

Or. en

Motivering

Av den lydelse som kommissionen föreslår framgår det inte tydligt att utförandet av order 
enligt en back to back-modell för handel med auktoriserade uppdragsgivare, som i stor 
utsträckning används för clearingtjänster för kunder i EU, skulle betraktas som utförandet av 
en kundorder.

Ändringsförslag 459
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) handel för egen räkning: handel i 
finansiella instrument med utnyttjande av 
eget kapital.

5) handel för egen räkning: handel i 
finansiella instrument med utnyttjande av 
eget kapital, inbegripet ”riskfri handel 
med auktoriserade uppdragsgivare” som 
består i utförandet av order från olika 
kunder genom matchning mellan 
auktoriserade uppdragsgivare.
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Or. en

Ändringsförslag 460
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6) marknadsgarant: en person som på 
finansmarknaderna på fortlöpande basis 
åtagit sig att handla för egen räkning 
genom att köpa och sälja finansiella 
instrument med utnyttjande av eget kapital 
till priser som fastställts av denne.

6) marknadsgarant: en person som 
samtidigt är närvarande på både sälj- och 
köpsidan av marknaden och som på 
finansmarknaderna på fortlöpande basis 
åtagit sig att handla för egen räkning 
genom att köpa och sälja finansiella 
instrument med utnyttjande av eget kapital 
till priser som fastställts av personen själv.
Denna definition utesluter personer som 
agerar som marknadsgaranter till följd av 
skyldigheter eller regleringar.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att markandsdeltagare som agerar som marknadsgaranter till följd av rättsliga 
bestämmelser (t.ex. sektorsspecifika sådana) inte omfattas av MiFID.

Ändringsförslag 461
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6) marknadsgarant: en person som på 
finansmarknaderna på fortlöpande basis 
åtagit sig att handla för egen räkning 
genom att köpa och sälja finansiella 
instrument med utnyttjande av eget kapital 
till priser som fastställts av denne.

6) marknadsgarant: en person som på 
finansmarknaderna på fortlöpande basis 
åtagit sig att handla för egen räkning 
genom att köpa och sälja finansiella 
instrument med utnyttjande av eget kapital.
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Or. en

Motivering

SEC/CFTC rekommenderar även att marknadsgaranter ska uppmuntras att ”regelbundet 
tillhandahålla rimliga köp- och säljkurser som är relaterade till marknaden”.

Ändringsförslag 462
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12) små och medelstora företag: i detta 
direktiv avses med denna term ett företag 
som hade ett genomsnittligt börsvärde 
som understeg 100 000 000 euro beräknat 
på slutkurser för de tre föregående 
kalenderåren.

12) små och medelstora företag: i detta 
direktiv hänvisas till de nationella begrepp 
som förekommer i de olika 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

MiFID bör återspegla transparensdirektivet, i vilket det inte finns någon definition av små 
och medelstora företag och enligt vilket det är upp till medlemsstaterna att göra en tolkning 
utifrån nationella begrepp. Kommissionen har i sin konsekvensbedömning av 
transparensdirektivet angivit att det som i en medlemsstat anses vara ett litet börsnoterat 
företag i en annan medlemsstat kan betraktas som ett stort företag. Således, när det i 
konsekvensbedömningen hänvisas till ”små och medelstora emittenter” hänvisas det till de 
olika nationella begrepp som förekommer i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 463
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12) små och medelstora företag: i detta 
direktiv avses med denna term ett företag 
som hade ett genomsnittligt börsvärde som 

12) små och medelstora företag: i detta 
direktiv avses med denna term ett företag 
som hade ett genomsnittligt börsvärde som 
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understeg 100 000 000 euro beräknat på 
slutkurser för de tre föregående 
kalenderåren.

understeg 200 000 000 euro beräknat på
slutkurser för de tre föregående 
kalenderåren.

Or. en

Ändringsförslag 464
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14) finansiellt instrument: sådana 
instrument som anges i bilaga I avsnitt C.

14) finansiellt instrument: sådana 
instrument som anges i bilaga I avsnitt C 
och bilaga I avsnitt Ca uteslutande med 
avseende på detta direktiv, förordning 
(EU) nr …/… (MiFIR) samt förordning 
(EU) nr …/... (förordningen om 
marknadsmissbruk) och direktiv (EU) nr 
.../… (direktivet om marknadsmissbruk).

Or. en

Motivering

Utsläppsrätter är till sin natur inga finansiella instrument, men ska omfattas av 
MiFID/MiFIR och MAD/MAR.

Ändringsförslag 465
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24) moderföretag: ett moderföretag såsom 
det definieras i artiklarna 1 och 2 i rådets 
sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 
1983 om sammanställd redovisning42.

24) moderföretag: ett moderföretag såsom 
det definieras i artiklarna 1 och 2 liksom ett 
gemensamt förvaltat företag såsom det 
definieras i artikel 32 i rådets 
sjunde direktiv 83/349/EEG av 
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den 13 juni 1983 om sammanställd 
redovisning42.

Or. en

Motivering

Definitionerna av moder- och dotterföretag (artikel 2.1 b som hänvisar till artikel 4.2) är 
bristande eftersom dotterföretag som ägs av flera aktieinnehavare inte kommer ifråga. Denna 
företagsstruktur måste uppmärksammas i detta förslag för att regleringen ska bli balanserad 
och rättvis. Därför bör undantaget utvidgas till att omfatta gemensamt förvaltade företag 
såsom de definieras i artikel 32 i rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983.

Ändringsförslag 466
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25) dotterföretag: ett dotterföretag såsom 
det definieras i artiklarna 1 och 2 i 
direktiv 83/349/EEG, inbegripet varje 
dotterföretag till ett dotterföretag till det 
moderföretag som är det yttersta 
moderföretaget till dessa företag.

25) dotterföretag: ett dotterföretag såsom 
det definieras i artiklarna 1 och 2 liksom ett 
gemensamt förvaltat företag såsom det 
definieras i artikel 32 i 
direktiv 83/349/EEG, inbegripet varje 
dotterföretag till ett dotterföretag till det 
moderföretag som är det yttersta 
moderföretaget till dessa företag.

Or. en

Motivering

Definitionerna av moder- och dotterföretag (artikel 2.1 b som hänvisar till artikel 4.2) är 
bristande eftersom dotterföretag som ägs av flera aktieinnehavare inte kommer ifråga. Denna 
företagsstruktur måste uppmärksammas i detta förslag för att regleringen ska bli balanserad 
och rättvis. Därför bör undantaget utvidgas till att omfatta gemensamt förvaltade företag 
såsom de definieras i artikel 32 i rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983.

Ändringsförslag 467
Werner Langen
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25a) företagsgrupp som helhet: med detta 
avses konsoliderade och 
icke-konsoliderade företagsgrupper som 
tillhandahåller sina aktieägare och 
koncernbolag den kompletterande 
verksamheten, när de är involverade i 
samma affärsverksamhet som den som 
utgör gruppens huvudsakliga verksamhet.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 468
Kay Swinburne, Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27) ledningsorgan: ett företags styrande
organ som omfattar tillsyns- och 
ledningsfunktionerna och som har den 
yttersta beslutsbefogenheten och är 
bemyndigat att fastställa företagets strategi, 

27) Ledningsorgan: ett eller flera organ i 
ett institut som har utsetts i enlighet med 
nationell lagstiftning och som är
bemyndigade att fastställa institutets 
strategi, mål och allmänna inriktning och 
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mål och allmänna inriktning.
Ledningsorganet ska omfatta personer 
som i praktiken leder företagets
verksamhet.

som kontrollerar och övervakar 
ledningens beslutsfattande. Detta ska 
omfatta personer som i praktiken leder 
institutets verksamhet.

I synnerhet ska hänvisningar till 
ledningsorgan omfatta både de lednings-
och tillsynsfunktioner som utövas av det 
eller de organ som avses i första stycket. 
När ledningsorganets lednings- och 
tillsynsfunktioner enligt nationell 
lagstiftning tilldelas olika organ eller 
olika medlemmar inom ett organ ska 
medlemsstaten göra åtskillnad mellan 
ledningsorganets ansvariga organ eller 
medlemmar i enlighet med den nationella 
lagstiftningen, såvida inte annat anges i 
direktivet. I detta direktiv avses med 
”ledningsfunktion” fastställande av 
institutets strategi, mål och allmänna 
inriktning och med ”tillsynsfunktion” 
utövande av uppsyn över och övervakning 
av ledningens beslutsfattande.

Or. en

Motivering

När det gäller bolagsstyrning är det av yttersta vikt att samma krav införs i MiFID som i 
CRD IV. Dessa ändringsförslag motsvarar därför de ändringsförslag som ECR-gruppen har 
lämnat in till CRD IV-förslagen.

Ändringsförslag 469
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27) ledningsorgan: ett företags styrande 
organ som omfattar tillsyns- och 
ledningsfunktionerna och som har den 
yttersta beslutsbefogenheten och är 
bemyndigat att fastställa företagets
strategi, mål och allmänna inriktning.
Ledningsorganet ska omfatta personer 

27) ledningsorgan: ett 
värdepappersföretags, en 
marknadsoperatörs eller en 
datarapporteringstjänsteleverantörs
styrande organ som omfattar tillsyns- och 
ledningsfunktionerna och som har den 
yttersta beslutsbefogenheten och är 
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som i praktiken leder företagets
verksamhet.

bemyndigat att fastställa 
värdepappersföretagets, 
marknadsoperatörens eller 
datarapporteringstjänsteleverantörens
strategi, mål och allmänna inriktning, 
inbegripet personer som i praktiken leder 
enhetens verksamhet.

Or. en

Motivering

Definitionerna av ledningsorgan måste vara konsekventa i både MiFIR och MiFID. Samma 
ändringsförslag finns i MiFIR.

Ändringsförslag 470
Kay Swinburne, Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28) ledningsorganet i dess 
tillsynsfunktion: ledningsorganet när det 
utför sin tillsynsfunktion genom att ha 
uppsikt över och övervaka ledningens 
beslutfattande.

utgår

Or. en

Motivering

När det gäller bolagsstyrning är det av yttersta vikt att samma krav införs i MiFID som i 
CRD IV. Dessa ändringsförslag motsvarar därför de ändringsförslag som ECR-gruppen har 
lämnat in till CRD IV-förslagen.

Ändringsförslag 471
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 30
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

30) algoritmisk handel: handel med 
finansiella instrument där en datoralgoritm 
automatiskt bestämmer enskilda 
orderparametrar såsom huruvida ordern 
ska läggas, tidpunkt, pris och kvantitet för 
ordern eller hur ordern ska behandlas efter 
det att den har lagts, med begränsat eller 
inget mänskligt ingripande. Denna 
definition inbegriper inte system som 
används endast för dirigering av order till 
en eller flera handelsplatser eller för 
bekräftelse av order.

30) algoritmisk handel: handel med 
finansiella instrument där en datoralgoritm 
automatiskt bestämmer alla eller praktiskt 
taget alla eller en väsentlig del av de 
enskilda orderparametrarna såsom 
huruvida ordern ska läggas, tidpunkt, pris 
och kvantitet för ordern eller hur ordern 
ska behandlas efter det att den har lagts, 
med begränsat eller inget mänskligt 
ingripande. Denna definition inbegriper 
inte system som används endast för 
dirigering av order till en eller flera 
handelsplatser eller för bekräftelse av 
order.

Or. en

Motivering

Kommissionens definition av algoritmisk handel omfattade alla företag som använder 
algoritmer som en del av sin handelsstrategi, inbegripet automatisk hantering efter 
utförandet. Detta ändringsförslag innebär ett förtydligande.

Ändringsförslag 472
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30a) högfrekvenshandel: algoritmisk 
handel som kännetecknas av följande:
1) Mycket stort antal order jämfört med 
det genomsnittliga antalet order som läggs 
av deltagare som är aktiva på 
handelsplatsen i fråga.
2) Snabb annullering/ersättning av order.
3) Handel för egen räkning.
5) Ingen betydande nettoposition vid 
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dagens slut (neutral position).
6) Positioner tas för mycket korta 
innehavsperioder.
7) Mycket låga marginaler per 
transaktion.
8) Användning av orderhanteringssystem 
som fungerar med hastigheter som ligger 
nära den minsta latensen för en 
transaktion.
9) Användning av samlokaliserade 
inrättningar/närtjänster och individuella 
dataöverföringar. 
10) Fokus på instrument med hög 
likviditet.
11) Användning av datorprogram eller 
algoritmer för automatiserat 
beslutsfattande för läggande, generering, 
dirigering och utförande av order.
Esma ska årligen se över lämpligheten i 
ovanstående definition för att säkerställa 
att den följer marknadsutvecklingen, att 
den är anpassad till den typ av 
värdepapper som avses och att den är 
korrekt övervakad av reglerade 
marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar, och ska rapportera till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen. 

Or. en

Motivering

I den mån som högfrekvenshandel definieras är det viktigt att fastställa minimikriterierna för 
en strategi som omfattar högfrekvenshandel i syfte att säkerställa att den kan identifieras 
liksom tillämpas inom ramen för artikel 17.3. Esma bör regelbundet se över dessa kriteriers 
lämplighet för att säkerställa att de följer med i marknadsutvecklingen.

Ändringsförslag 473
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 30a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

30a) strategi för högfrekvenshandel: en 
strategi för handel med ett finansiellt 
instrument som innebär 
högfrekvenshandel och har minst fem av 
följande egenskaper:
i) Den utnyttjar samlokaliserade 
inrättningar eller ”närvärdstjänster”.
ii) Den utnyttjar direkt marknadstillträde.
iii) Den avser en daglig 
portföljomsättning om minst 50 procent.
iv) Förhållandet mellan order och handel 
överstiger 4:1.
v) Andelen annullerade order (inklusive 
delvis annullerade order) överstiger 
20 procent.
vi) De flesta positioner som tas avvecklas 
samma dag.
vii) Mer än 50 procent av orderna eller 
transaktionerna sker på handelsplatser 
som erbjuder rabatter på order som ger 
likviditet och som är kvalificerade för 
sådana rabatter.

Or. en

Motivering

Det finns ett behov av att definiera strategier för högfrekvenshandel för att tillse att de hålls 
åtskilda från andra investerare på marknaden. Därför är syftet med detta ändringsförslag att 
skärpa vissa av kriterierna för att förhindra att de som genomför strategier för 
högfrekvenshandel kringgår bestämmelserna.
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Ändringsförslag 474
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30a) högfrekvenshandel: en sorts 
algoritmisk handel vars lönsamhet är 
beroende av användningen av teknik för 
att kunna överföra, annullera eller 
modifiera order med intervaller som 
ligger nära den minsta fysiska latensen i 
mekanismen för att överföra, annullera 
eller modifiera order. 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att skilja högfrekvenshandel från algoritmer som omfattar handelsstrategier 
som inte är beroende av att de är snabbare än andra marknadsdeltagare.

Ändringsförslag 475
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30a) Högfrekvenshandel: handel med 
finansiella instrument där ett 
datorprogram automatiskt fastställer 
enskilda orderparametrar, tillträde till 
handelsplatser, tillgång till 
marknadsuppgifter och orderdirigering, 
med följande egenskaper:
a) Mycket högt förhållande mellan order 
och handel.
b) Mycket korta köpperioder.
c) Användning av samlokaliserade 
inrättningar.
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d) Daglig portföljomsättning om minst 
50 procent.
Behöriga myndigheter ska fastställa 
enskilda egenskaper för varje 
handelsplats utifrån dess beskaffenhet 
och likviditet.

Or. en

Ändringsförslag 476
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30a) strategi för högfrekvenshandel: en 
handelsstrategi för att för egen räkning 
handla med ett finansiellt instrument som 
inbegriper högfrekvenshandel och har 
minst fyra av följande egenskaper:
i) Den utnyttjar samlokaliserade 
inrättningar eller direkt 
marknadstillträde.
ii) Den avser en daglig portföljomsättning 
om minst 50 procent.
iii) Förhållandet mellan order och handel 
överstiger 4:1.
iv) Andelen annullerade order överstiger 
20 procent.
v) De flesta positioner som tas avvecklas 
samma dag.
vi) Mer än 50 procent av orderna eller 
transaktionerna sker på handelsplatser 
som erbjuder rabatter på order som ger 
likviditet och som är kvalificerade för 
sådana rabatter.

Or. en
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Ändringsförslag 477
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30a) strategi för algoritmisk 
högfrekvenshandel: en algoritmisk 
handelsstrategi som kännetecknas av att 
den tar positioner för korta perioder, att 
den använder orderhanteringssystem som 
fungerar med hastigheter som ligger nära 
den minsta latensen för en transaktion 
samt att den använder infrastruktur vars 
syfte är att fortlöpande minimera 
nätverkslatenser och andra typer av 
latenser, oberoende av de orderflöden som 
värdepappersföretaget mottar av sina 
kunder.
En strategi för algoritmisk 
högfrekvenshandel såsom den definieras 
ovan kan i synnerhet innehålla en eller 
flera av följande faktorer:
a) Orderläggning, ordergenerering, 
orderdirigering och orderutförande 
avgörs av systemet utan mänsklig 
inblandning för varje enskild transaktion 
eller order.
b) Kort tidsram för etablera och gå ur 
positioner.
c) Hög daglig portföljomsättning.
d) Högt förhållande mellan order och 
handel under dagen. 
e) Handelsdagen slutar på eller nära en 
neutral position.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget bygger på ett icke-officiellt dokument från kommissionen.
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Ändringsförslag 478
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 30b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30b) strategi för högfrekvenshandel: en 
handelsstrategi för att för egen räkning 
handla med ett finansiellt instrument som 
inbegriper högfrekvenshandel och har 
följande egenskaper:
i) Den utnyttjar samlokaliserade 
inrättningar.
ii) Den avser en daglig portföljomsättning 
om minst 50 procent.
iii) Förhållandet mellan order och handel 
överstiger 250:1 under dagen.
iv) Andelen annullerade order överstiger 
20 procent.
v) Huvuddelen av positionerna tas 
upplöses inom samma dag.
Esma ska årligen se över lämpligheten i 
ovanstående kriterier för att säkerställa 
att de följer marknadsutvecklingen, att de 
är anpassade till den typ av värdepapper 
som avses och att de är korrekt 
övervakade av reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar, 
och ska rapportera till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen. 

Or. en

Motivering

I den mån som högfrekvenshandel definieras är det viktigt att fastställa minimikriterierna för 
en strategi som omfattar högfrekvenshandel i syfte att säkerställa att den kan identifieras 
liksom tillämpas inom ramen för artikel 17.3. Esma bör regelbundet se över dessa kriteriers 
lämplighet för att säkerställa att de följer med i marknadsutvecklingen.
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Ändringsförslag 479
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 30b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30b) strategi för högfrekvenshandel: en 
algoritmisk handelsstrategi som 
kännetecknas av positionstagande för 
korta perioder, användning av 
orderhanteringssystem som fungerar med 
hastigheter som ligger nära den minsta 
latensen för en transaktion samt 
infrastruktur vars syfte är att fortlöpande 
minimera nätverkslatenser och andra 
typer av latenser, oberoende av de 
orderflöden som värdepappersföretaget 
mottar av sina kunder.
En strategi för algoritmisk 
högfrekvenshandel såsom den definieras 
ovan kan i synnerhet innehålla en eller 
flera av följande faktorer:
– Orderläggning, ordergenerering, 
orderdirigering och orderutförande 
avgörs av systemet utan mänsklig 
inblandning för varje enskild transaktion 
eller order.
– Kort tidsram för etablering och 
avveckling av positioner.
– Hög daglig portföljomsättning.
– Högt förhållande mellan order och 
handel under dagen. 
– Handelsdagen slutar på eller nära en 
neutral position. 

Or. en

Motivering

Definition föreslagen av kommissionen i ett icke-officiellt dokument.
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Ändringsförslag 480
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 30c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30c) sponsrat tillträde: ett arrangemang 
genom vilket ett värdepappersföretag som 
är medlem av, deltagare på eller 
användare av en handelsplattform ger 
kunder tillåtelse att direkt och elektroniskt 
och med användning av 
värdepappersföretagets handelssignatur 
vidarebefordra order till en angiven 
handelsplattform utan att orderna 
vidarebefordras via 
värdepappersföretagets interna 
elektroniska handelssystem.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att belysa de olika metoder som marknadsdeltagare kan 
använda för att få tillträde till en handelsplattform. Denna ordalydelse är tagen från 
Esmas riktlinjer för system och kontroller som utfärdades den 22 december 2011, 
ref. Esma/2011/456.

Ändringsförslag 481
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 30d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30d) ”naket” eller ”ofiltrerat” tillträde till 
en reglerad marknad eller 
MTF-plattform, där en kunds order inte 
passerar genom kontroller som genomförs 
före handeln innan den sänds till en 
reglerad marknad eller MTF-plattform, är 
förbjudet enligt MiFID. Därför bör en 
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kund med sponsrat tillträde aldrig kunna 
sända en order till en handelsplattform 
utan att ordern först passerar genom de 
kontroller som värdepappersföretaget 
genomför före handeln.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att belysa de olika metoder som marknadsdeltagare kan 
använda för att få tillträde till en handelsplattform. Denna ordalydelse är tagen från 
Esmas riktlinjer för system och kontroller som utfärdades den 22 december 2011, 
ref. Esma/2011/456.

Ändringsförslag 482
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31) direkt elektronisk åtkomst: ett 
handelsplatsarrangemang där en medlem 
av eller deltagare på en handelsplats ger 
en person tillåtelse att använda 
medlemmens eller deltagarens handelskod 
så att personen elektroniskt kan 
vidarebefordra order avseende ett 
finansiellt instrument direkt till 
handelsplatsen. Denna definition 
omfattar ett sådant arrangemang även om 
det också innebär att personen använder 
medlemmens eller deltagarens 
infrastruktur, eller något 
förbindelsesystem som tillhandahålls av 
medlemmen eller deltagaren, för att 
vidarebefordra dessa order.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 483
Olle Schmidt
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för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31) direkt elektronisk åtkomst: ett 
handelsplatsarrangemang där en medlem 
av eller deltagare på en handelsplats ger
en person tillåtelse att använda 
medlemmens eller deltagarens handelskod 
så att personen elektroniskt kan 
vidarebefordra order avseende ett 
finansiellt instrument direkt till 
handelsplatsen. Denna definition 
omfattar ett sådant arrangemang även om 
det också innebär att personen använder 
medlemmens eller deltagarens 
infrastruktur, eller något 
förbindelsesystem som tillhandahålls av 
medlemmen eller deltagaren, för att 
vidarebefordra dessa order.

31) direkt elektroniskt tillträde: ett 
arrangemang genom vilket ett 
värdepappersföretag som är medlem av, 
deltagare på eller användare av en 
handelsplattform ger kunder tillåtelse att
elektroniskt vidarebefordra order till 
värdepappersföretagets interna 
elektroniska handelssystem för 
automatisk vidarebefordran – med 
användning av värdepappersföretagets 
handelssignatur – till en angiven 
handelsplattform. 

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att belysa de olika metoder som marknadsdeltagare kan 
använda för att få tillträde till en handelsplattform. Denna ordalydelse är tagen från 
Esmas riktlinjer för system och kontroller som utfärdades den 22 december 2011, 
ref. Esma/2011/456.

Ändringsförslag 484
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31) direkt elektronisk åtkomst: ett 
handelsplatsarrangemang där en medlem 
av eller deltagare på en handelsplats ger en 
person tillåtelse att använda medlemmens 
eller deltagarens handelskod så att 

31) direkt marknadstillträde: ett 
handelsplatsarrangemang där en medlem 
av eller deltagare på en handelsplats ger en 
person tillåtelse att använda medlemmens 
eller deltagarens handelskod så att 
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personen elektroniskt kan vidarebefordra 
order avseende ett finansiellt instrument 
direkt till handelsplatsen. Denna definition 
omfattar ett sådant arrangemang även om 
det också innebär att personen använder 
medlemmens eller deltagarens 
infrastruktur, eller något förbindelsesystem 
som tillhandahålls av medlemmen eller 
deltagaren, för att vidarebefordra dessa 
order.

personen elektroniskt kan vidarebefordra 
order avseende ett finansiellt instrument 
direkt till handelsplatsen. Denna definition 
omfattar ett sådant arrangemang även om 
det också innebär att personen använder 
medlemmens eller deltagarens 
infrastruktur, eller något förbindelsesystem 
som tillhandahålls av medlemmen eller 
deltagaren, för att vidarebefordra dessa 
order.

Or. en

Motivering

Hänvisningar till direkt elektroniskt åtkomst bör ändras till ”direkt marknadstillträde” så att 
de överensstämmer med Esmas tekniska riktlinjer från februari 2012 om system och 
kontroller i en automatiserad handelsmiljö för handelsplattsformar, värdepappersföretag och 
behöriga myndigheter (ESMA/2012/122(EN)).

Ändringsförslag 485
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31) direkt elektronisk åtkomst: ett 
handelsplatsarrangemang där en medlem 
av eller deltagare på en handelsplats ger en 
person tillåtelse att använda medlemmens 
eller deltagarens handelskod så att 
personen elektroniskt kan vidarebefordra 
order avseende ett finansiellt instrument 
direkt till handelsplatsen. Denna definition 
omfattar ett sådant arrangemang även om 
det också innebär att personen använder 
medlemmens eller deltagarens 
infrastruktur, eller något 
förbindelsesystem som tillhandahålls av 
medlemmen eller deltagaren, för att 
vidarebefordra dessa order.

31) direkt elektronisk åtkomst: ett 
handelsplatsarrangemang där en medlem 
av eller deltagare på en handelsplats ger en 
person tillåtelse att använda medlemmens 
eller deltagarens handelskod så att 
personen elektroniskt kan vidarebefordra 
order avseende ett finansiellt instrument 
direkt till handelsplatsen. Denna definition 
omfattar att personen använder 
medlemmens infrastruktur.

Or. en
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Ändringsförslag 486
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31a) direkt marknadstillträde: ett 
arrangemang genom vilket en medlem av 
eller deltagare på en handelsplats ger en 
person tillåtelse att använda medlemmens 
eller deltagarens handelskod så att 
personen elektroniskt kan vidarebefordra 
order till värdepappersföretagets interna 
elektroniska system för automatisk 
vidarebefordran – med användning av 
värdepappersföretagets handelskod – till 
en angiven handelsplats.

Or. en

Ändringsförslag 487
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 31b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31b) sponsrat tillträde: ett arrangemang 
genom vilket en medlem av eller deltagare 
på en handelsplats ger en person tillåtelse 
att använda medlemmens eller 
deltagarens handelskod så att personen 
elektroniskt och med användning av 
värdepappersföretagets handelskod kan 
vidarebefordra order till en angiven 
handelsplats utan att orderna dirigeras 
via värdepappersföretagets interna 
elektroniska system.

Or. en
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Ändringsförslag 488
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33a) handel genom matchning mellan 
auktoriserade uppdragsgivare: en 
transaktion som består av två eller flera 
delar, där ett värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör fungerar som part till 
varje del, vilket sker för att underlätta för 
en eller flera kundorder, och som inte 
innebär att värdepappersföretaget tar en 
marknadsrisk.

Or. en

Motivering

Detta är en definition av handel genom matchning mellan auktoriserade uppdragsgivare, 
vilket inte är detsamma som handel för egen räkning. Handel genom matchning mellan 
uppdragsgivare innebär en transaktion där företaget/operatören fungerar som mellanhand i 
transaktionen och blir säljarens köpare och köparens säljare. Detta kan ske för att förenkla 
kundtransaktioner och/eller för att transaktioner ska kunna vara anonyma.

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33a) marknadssnedvridande positioner: 
positioner som inte objektivt minskar 
risker direkt kopplade till 
affärsverksamhet med anknytning till 
råvaran, och som överskrider den nivå
som krävs för att tillhandahålla tillräcklig 
likviditet för positioner som objektivt 
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minskar risker direkt kopplade till 
affärsverksamhet med anknytning till 
råvaran, eller som på annat sätt stör 
marknadens prisbildningsfunktion.

Or. en

Motivering

Nödvändig definition för att skilja mellan spekulativa och risksäkrande positioner.

Ändringsförslag 490
Syed Kamall, Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33a) försäkringsbaserade investeringar: 
försäkringsavtal där det belopp som ska 
betalas till kunden är exponerat för en 
tillgångs marknadsvärde eller 
utbetalningen från en tillgång eller 
referensvärdet, och där kunden inte direkt 
äger tillgången.

Or. en

Motivering

Försäkringsbaserade investeringar bör ingå i MiFID:s tillämpningsområde.

Ändringsförslag 491
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33a) alltför omfattande spekulation: 
enligt denna förordning avses handel i en 
tillgång enligt försäljningskontrakt för en 
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sådan tillgång för framtida leverans som 
har gjorts på, eller enligt bestämmelserna 
för, handelsplatser eller OTC-marknader 
med avseende på ett betydande 
prisbildningskontrakt, vilken orsakar eller 
i betydande utsträckning riskerar att 
orsaka volatilitet, snedvridningar eller 
oförsvarliga förändringar i den ordnade 
prisbildningen för en sådan tillgång, eller 
leder till att prisbildningen avviker från 
fundamentala faktorer.

Or. en

Motivering

Spekulanter behövs på råvarumarknaderna för att tillhandahålla likviditet för äkta 
risksäkring när det förekommer obalans mellan ”lång” och ”kort” risksäkring. På vissa 
råvarumarknader är dock antalet risksäkrare mindre än antalet spekulanter, vilket innebär en 
risk för att prisnivåerna och volatiliteterna inte längre styrs av fundamentala faktorer. En 
definition av ”alltför omfattande spekulation” ger tillsynsmyndigheterna och marknaderna 
ytterligare berättigande att ingripa för att skydda risksäkrarnas intressen.

Ändringsförslag 492
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33a) alltför omfattande spekulation: 
positioner som innehas av en person, 
inbegripet en grupp eller kategori av 
personer, som inte objektivt minskar 
risker som är direkt kopplade till den 
personens affärsverksamhet med 
anknytning till råvaran och i vilka 
motparten inte minskar risker som är 
direkt kopplade till dennes 
affärsverksamhet.

Or. en
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Ändringsförslag 493
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33a) åtgärder för att minska riskerna för 
den huvudsakliga affärsverksamheten: 
säkring mot produktions- och 
säljrelaterade risker samt andra risker.

Or. en

Motivering

Med tanke på betydelsen av definitionen av risksäkring när det gäller undantag bör denna i 
enlighet med kommissionens avsikt, såsom den uttrycks i skäl 88, införas direkt i direktivet. 
Handel i risksäkringssyfte är centralt för säkrare grossistmarknader. För att göra det möjligt 
för icke-finansiella företag att göra så många risksäkringar som möjligt bör säkring mot 
säljrelaterade risker läggas till definitionen.

Ändringsförslag 494
Syed Kamall, Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 33b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33b) tillhandahållarens totalkostnad: alla 
avgifter som en kund ska betala till 
värdepappersföretaget när denne köper en 
investeringstjänst eller ett finansiellt 
instrument, vilka räknat på årsbasis ska 
omfatta följande:
a) Årlig förvaltningsavgift.
b) Depå- och administrationskostnader.
c) Resultatbaserade avgifter, baserade på 
de senaste tolv månadernas publicerade 
resultatbaserade avgifter eller 
genomsnittet för de senaste tre åren om 
uppgifterna är tillgängliga.
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d) Affärskostnader, baserade på de 
senaste tolv månadernas publicerade 
resultatbaserade avgifter eller 
genomsnittet för de senaste tre åren om 
uppgifterna är tillgängliga.
e) De totala kostnaderna för alla 
underliggande fonder med avseende på 
deras fortlöpande avgifter när fonden 
investerar i fondföretag (UCITS-fonder), 
ETF:er eller slutna investeringsfonder 
eller andra specialföretag med poolade 
tillgångar.
f) Andra kostnader som inte nämns ovan.
Tillhandahållarens totalkostnad ska 
beräknas årsvis som en procentandel.

Or. en

Motivering

Denna definition kommer att garantera att alla kostnader som investeraren måste stå för 
tydligt framgår, varvid ett stort mått av offentliggörande och transparens säkerställs.

Ändringsförslag 495
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 33b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33b) äkta risksäkringstransaktion: detta 
innebär antingen
a) en transaktion eller position som
i) motsvarar en ersättning för 
transaktioner som har gjorts eller ska 
göras eller positioner som har tagits eller 
som ska tas vid en senare tidpunkt i en 
fysisk marknadsföringskanal,
ii) är ekonomiskt lämplig för minskningen 
av risker avseende ett kommersiellt 
företags ledning och förvaltning
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och
iii) som härrör från den potentiella 
förändringen av värdet på
– tillgångar som en person äger, 
producerar, tillverkar, bearbetar eller 
saluför eller förväntar sig att äga, 
producera, tillverka, bearbeta eller 
saluföra,
– skulder som en person innehar eller 
förväntas ådra sig eller
– tjänster som en person tillhandahåller 
eller köper, eller räknar med att 
tillhandahålla eller köpa,
eller
b) en transaktion eller position som 
minskar risker som åtföljer en position 
som är ett resultat av ett derivat som
i) genomfördes i motsats till en motpart 
för vilken transaktionen skulle 
karakteriseras som en äkta 
risksäkringstransaktion enligt led a
ii) eller uppfyller kraven i led a.

Or. en

Motivering

För att främja råvarumarknaders ekonomiska fördelar är det viktigt att definiera en 
risksäkring. Marknadstillsynen bör främja intressena för de parter som har en exponering 
mot råvarupriser som är en oundviklig följd av affärsverksamheten och inte en följd av 
spekulation om prisutvecklingen. Undantagen bör kopplas till denna definition i den form de 
återges i EMIR-direktivet och i Dodd Frank-akten.

Ändringsförslag 496
Syed Kamall, Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 33c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33c) total investeringskostnad: alla 
avgifter som en kund ska betala när den 
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köper en investeringstjänst eller ett 
finansiellt instrument via en säljkanal, 
inbegripet tillhandahållarens 
sammanlagda kostnad, vilka ska beräknas 
på årsbasis som en procentandel:
a) plattformsavgifter, om de inte redan 
räknats in i tillhandahållarens 
sammanlagda kostnad,
b) in- och utträdeskostnader, med en 
avbetalningstid på fem år, vilket antas 
vara den tid investeringen varar om inget 
annat anges,
c) rådgivningsavgifter minus rabatter som 
återbetalas till kunden, med en 
amorteringstid på fem år, vilket antas 
vara den tid investeringen varar om inget 
annat anges,
d) andra kostnader som inte nämns ovan.
Den totala investeringskostnaden ska 
beräknas årsvis som en procentandel.

Or. en

Motivering

Denna definition kommer att garantera att alla kostnader som investeraren måste stå för 
tydligt framgår, varvid ett stort mått av offentliggörande och transparens säkerställs.

Ändringsförslag 497
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om åtgärder för att 1 ---
specificera vissa tekniska element i 
definitionerna i punkt 1 i denna artikel, för 
att anpassa dem till marknadsutvecklingen.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om åtgärder för 
att specificera vissa tekniska element i 
definitionerna i punkt 1 i denna artikel, för 
att anpassa dem till marknadsutvecklingen, 
i synnerhet med avseende på punkt 2.30a.
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Or. en

Motivering

Om definitionen av strategier för högfrekvenshandel skulle visa sig vara för snäv eller inte 
tillräckligt snäv bör det vara möjligt att via delegerade akter förbättra den.

Ändringsförslag 498
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om åtgärder för att 1 ---
specificera vissa tekniska element i 
definitionerna i punkt 1 i denna artikel, för 
att anpassa dem till 
marknadsutvecklingen.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om åtgärder för 
att specificera vissa tekniska element i eller 
ändra definitionerna i punkt 1 i denna 
artikel, i förekommande fall för att beakta

a) den tekniska utvecklingen på 
finansmarknaderna,
b) den förteckning över olika typer av 
marknadsmissbruk som avses i 
artikel 34a b i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr …/… av den … 
[MAR], särskilt med avseende på 
högfrekvenshandel, inklusive –men inte 
begränsat till – spoofing (falsk identitet på 
nätet), quote stuffing (att överösa 
konkurrenter med kurser) och layering 
(att lägga falska order nära bästa 
köp/säljkurs).

Or. en

Ändringsförslag 499
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om åtgärder för att 1 ---
specificera vissa tekniska element i 
definitionerna i punkt 1 i denna artikel, för 
att anpassa dem till marknadsutvecklingen.

3. Esma får utarbeta förslag till tekniska 
tillsynsstandarder för att specificera vissa 
tekniska element i definitionerna i punkt 1 i 
denna artikel, för att bland annat anpassa 
dem till marknadsutvecklingen.

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast den […]*.
Kommissionen ska delegeras befogenhet 
att anta de tekniska tillsynsstandarder 
som avses i första stycket i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.
_____________
*EUT, för in datum: …

Or. en

Motivering

Möjligheten att specificera vissa teknisk element i definitionerna enligt MiFID innebär en 
faktisk befogenhet att ändra direktivets räckvidd. Om befogenheten är av uteslutande teknisk 
natur och har utformats för att anpassa definitionerna till marknadsutvecklingen är den en 
teknisk befogenhet som Esma är bättre kvalificerat att bedöma.

Ändringsförslag 500
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om åtgärder för att 1 ---
specificera vissa tekniska element i 
definitionerna i punkt 1 i denna artikel, för 
att anpassa dem till marknadsutvecklingen.

3. Esma ska överlämna förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen i fråga om åtgärder för 
att specificera vissa tekniska element i 
definitionerna i punkt 1 i denna artikel, för 
att bland annat anpassa dem till 
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marknadsutvecklingen.

Esma ska lämna förslag till dessa 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast den 
[31 december 2012].
Kommissionen ska delegeras befogenhet 
att anta de tekniska tillsynsstandarder 
som avses i första stycket, i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 501
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska kräva att 
tillhandahållande av investeringstjänster 
eller utförande av investeringsverksamhet i 
form av en regelbunden verksamhet eller 
rörelse på yrkesmässig grund auktoriseras i 
förväg i enlighet med bestämmelserna i 
detta kapitel. Denna auktorisation ska 
beviljas av den behöriga myndighet i 
hemmedlemsstaten som har utsetts i 
enlighet med artikel 69.

1. Varje medlemsstat ska kräva att 
tillhandahållande av investeringstjänster 
eller utförande av investeringsverksamhet i 
form av en regelbunden verksamhet eller 
rörelse på yrkesmässig grund auktoriseras i 
förväg i enlighet med bestämmelserna i 
detta kapitel och artikel 31 i förordning 
(EU) nr …/… [MiFIR]. Denna 
auktorisation ska beviljas av den behöriga 
myndighet i hemmedlemsstaten som har 
utsetts i enlighet med artikel 69.

Or. en

Ändringsförslag 502
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med avvikelse från punkt 1 ska 
medlemsstaterna tillåta att varje 
marknadsplatsoperatör driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform, 
förutsatt att det först kontrolleras att detta 
sker i enlighet med bestämmelserna i detta 
kapitel.

2. Med avvikelse från punkt 1 ska 
medlemsstaterna tillåta att varje 
marknadsplatsoperatör driver en 
MTF-plattform, förutsatt att det först 
kontrolleras att detta sker i enlighet med 
bestämmelserna i detta kapitel.

Or. en

Ändringsförslag 503
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska kräva att 
enskilda personer som tillhandahåller 
investeringsrådgivning, oberoende 
investeringsrådgivning eller, i 
förekommande fall, kompletterande 
investeringsrådgivning till kunder har en 
lämplig kunskaps- och kompetensnivå 
som bygger på erkända kvalifikationer.

Or. en

Motivering

Investeringsrådgivning kan ha en enorm inverkan på människors liv. Därför måste 
rådgivarna besitta lämpliga kvalifikationer för att ge kunder råd om hur de ska investera sina 
medel.

Ändringsförslag 504
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska kräva att 
enskilda personer som tillhandahåller 
investeringsrådgivning eller, i 
förekommande fall, kompletterande 
rådgivning till kunder har en lämplig 
kunskaps- och kompetensnivå som bygger 
på erkända kvalifikationer.
Medlemsstaterna ska också kräva att 
sådana personer kontinuerligt fortbildar 
sig för att uppdatera och befästa sin 
kunskap och kompetens.

Or. en

Motivering

Investeringsrådgivning har en enorm inverkan på människors liv Därför måste rådgivarna 
besitta lämpliga kvalifikationer för att ge kunder råd om hur de ska investera sina medel.

Ändringsförslag 505
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Hemmedlemsstaten ska se till att det i 
auktorisationen anges vilka 
investeringstjänster eller vilken 
investeringsverksamhet som 
värdepappersföretaget är auktoriserat att 
tillhandahålla eller utföra. Auktorisationen 
får omfatta en eller flera av de sidotjänster 
som avses i avsnitt B i bilaga 1.
Auktorisation får inte i något fall beviljas 
endast för tillhandahållande av sidotjänster.

1. Hemmedlemsstaten ska se till att det i 
auktorisationen anges vilka 
investeringstjänster eller vilken 
investeringsverksamhet som 
värdepappersföretaget är auktoriserat att 
tillhandahålla eller utföra. Auktorisationen 
får omfatta en eller flera av de sidotjänster 
som avses i avsnitt B i bilaga 1. 
Auktorisation får inte i något fall beviljas 
endast för tillhandahållande av sidotjänster.
Esma ska se över auktorisationen om det 
föreligger misstanke om att 
bestämmelserna i detta direktiv överträtts 
och om det inkommit klagomål från en 
berörd tredje part inom en rimlig tidsfrist, 
och får häva auktorisationen för att 
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säkerställa stabiliteten på 
finansmarknaden.

Or. en

Motivering

Eftersom finansinstitut enligt punkt 3 i denna artikel beviljas en auktorisation som gäller 
inom hela unionen bör Esma utreda finansinstituten på EU-nivå.

Ändringsförslag 506
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn i syfte att fastställa

utgår

a) de uppgifter som ska lämnas till de 
behöriga myndigheterna enligt artikel 7.2, 
inbegripet en verksamhetsplan,
b) de uppgifter som ska utföras av 
nomineringskommittéer som krävs enligt 
artikel 9.2,
c) kraven i fråga om värdepappersföretags 
ledning enligt artikel 9.8 samt den 
information som behövs för underrättelse 
enligt artikel 9.5,
d) kraven i fråga om aktieägare och 
delägare med kvalificerade innehav, samt 
faktorer som kan hindra den behöriga 
myndigheten från att utöva sin 
tillsynsfunktion på ett effektivt sätt, enligt 
artikel 10.1 och 10.2.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den 
[31 december 2016].
Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket, i enlighet med 
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förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Motivering

Standarden förefaller inte behövas.

Ändringsförslag 507
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande i syfte att 
fastställa standardformulär, mallar och 
förfaranden för lämnande och 
tillhandahållande av de uppgifter som 
anges i artiklarna 7.2 och 9.5.

5. Esma får utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande i syfte att 
fastställa standardformulär, mallar och 
förfaranden för lämnande och 
tillhandahållande av de uppgifter som 
anges i artiklarna 7.2 och 9.5 .

Or. en

Ändringsförslag 508
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den 
[31 december 2016].

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska genomförandestandarder till 
kommissionen. 

Or. en
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Ändringsförslag 509
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 8 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten får återkalla 
den auktorisation som har beviljats ett 
värdepappersföretag om 
värdepappersföretaget

Den behöriga myndigheten eller Esma får 
återkalla den auktorisation som har 
beviljats ett värdepappersföretag om 
värdepappersföretaget

Or. en

Ändringsförslag 510
Kay Swinburne, Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att alla
medlemmar i värdepappersföretags
ledningsorgan alltid ska ha tillräckligt god 
vandel, tillräckliga kunskaper, tillräckliga 
färdigheter och tillräcklig erfarenhet och 
avsätta tillräckligt med tid för att kunna 
fullgöra sina plikter. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att medlemmar i 
ledningsorganet särskilt uppfyller följande 
krav:

1. Medlemmar i ledningsorganet ska alltid 
ha tillräckligt god vandel, tillräckliga 
kunskaper, tillräckliga färdigheter och 
tillräcklig erfarenhet och avsätta tillräckligt 
med tid för att kunna fullgöra sina plikter. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
medlemmar i ledningsorganet särskilt 
uppfyller följande krav:

Or. en

Motivering

När det gäller bolagsstyrning är det av yttersta vikt att samma krav införs i MiFID som i 
CRD IV. Dessa ändringsförslag motsvarar därför de ändringsförslag som ECR-gruppen har 
lämnat in till CRD IV-förslagen.

Ändringsförslag 511
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att alla 
medlemmar i värdepappersföretags 
ledningsorgan alltid ska ha tillräckligt god 
vandel, tillräckliga kunskaper, tillräckliga 
färdigheter och tillräcklig erfarenhet och 
avsätta tillräckligt med tid för att kunna 
fullgöra sina plikter. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att medlemmar i 
ledningsorganet särskilt uppfyller följande 
krav:

1. Medlemsstaterna ska kräva att alla 
medlemmar i värdepappersföretags 
ledningsorgan alltid ska ha tillräckligt god 
vandel, tillräckliga kunskaper, tillräckliga 
färdigheter och tillräcklig erfarenhet och 
avsätta tillräckligt med tid för att kunna 
fullgöra sina plikter. Medlemmar i 
ledningsorganet ska särskilt uppfylla
följande krav:

Or. en

Ändringsförslag 512
Herbert Dorfmann

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att alla 
medlemmar i värdepappersföretags 
ledningsorgan alltid ska ha tillräckligt god 
vandel, tillräckliga kunskaper, tillräckliga 
färdigheter och tillräcklig erfarenhet och 
avsätta tillräckligt med tid för att kunna 
fullgöra sina plikter. Medlemsstaterna ska
säkerställa att medlemmar i 
ledningsorganet särskilt uppfyller följande 
krav:

1. Medlemsstaterna ska kräva att alla 
medlemmar i värdepappersföretags 
ledningsorgan alltid ska ha tillräckligt god 
vandel, tillräckliga kunskaper, tillräckliga 
färdigheter och tillräcklig erfarenhet och 
avsätta tillräckligt med tid för att kunna 
fullgöra sina plikter. Med tanke på 
värdepappersföretagets och dess 
verksamhets art och komplexitet ska
medlemsstaterna säkerställa att medlemmar 
i ledningsorganet särskilt uppfyller 
följande krav:

Or. en

Ändringsförslag 513
Kay Swinburne, Ashley Fox
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a – stycke 1 och stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ledningsorganets medlemmar ska 
avsätta tillräckligt med tid för att kunna 
utföra sina uppgifter i 
värdepappersföretaget.

(a) En medlem av ett ledningsorgan i ett 
institut som har för avsikt att inneha en 
post i ett ledningsorgan i flera institut 
samtidigt, ska ta hänsyn till enskilda 
omständigheter och till institutets 
verksamhets art, omfattning och 
komplexitet. Medlemmar av 
ledningsorganet vid institut som är 
betydande i fråga om storlek, intern 
organisation samt verksamhetens art, 
omfattning och komplexitet ska inte 
samtidigt, såvida de inte kan motivera 
detta inför den behöriga myndigheten,
utöva mer än en av följande 
kombinationer:

De ska inte samtidigt utöva mer en av 
följande kombinationer:

Or. en

Motivering

När det gäller bolagsstyrning är det av yttersta vikt att samma krav införs i MiFID som i 
CRD IV. Dessa ändringsförslag motsvarar därför de ändringsförslag som ECR-gruppen har 
lämnat in till CRD IV-förslagen.

Ändringsförslag 514
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a – stycke 1 och stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ledningsorganets medlemmar ska 
avsätta tillräckligt med tid för att kunna 
utföra sina uppgifter i 
värdepappersföretaget.

(a) Ledningsorganets medlemmar ska 
avsätta tillräckligt med tid för att kunna 
utföra sina uppgifter i 
värdepappersföretaget. De ska inte 
samtidigt utöva mer en av följande 
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kombinationer i allmännyttiga företag:
De ska inte samtidigt utöva mer en av 
följande kombinationer:

Or. en

Motivering

De kvantitativa begränsningarna kommer att leda till allvarliga problem vid rekryteringen av 
kvalificerade personer med tillräckliga färdigheter. I mindre länder kan följden av detta bli 
betydande problem med att fullgöra de krav på ledningsorganets sammansättning som anges i 
förslaget. En ledningsfunktion i t.ex. bostadskooperativ eller privata aktiebolag ska inte 
räknas som ledningsfunktion i denna artikel. ”Allmännyttiga företag” bör därför läggas till i 
texten.

Ändringsförslag 515
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En ledningsfunktion med verkställande 
uppgifter i kombination med 
två ledningsfunktioner utan verkställande 
uppgifter.

i) En ledningsfunktion med verkställande 
uppgifter i kombination med 
tre ledningsfunktioner utan verkställande 
uppgifter.

Or. en

Motivering

Det antal ledningsfunktioner som en medlem av ett ledningsorgan får inneha samtidigt ska 
vara avhängigt av omständigheterna i det enskilda fallet och institutets verksamhets art, 
omfattning och komplexitet. En alltför strikt formulering i detta hänseende kan orsaka 
svårigheter på mindre marknader, särskilt för mindre institut.

Ändringsförslag 516
Kay Swinburne, Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a – led ii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Fyra ledningsfunktioner utan 
verkställande uppgifter.

ii) Fem ledningsfunktioner utan 
verkställande uppgifter.

Or. en

Motivering

När det gäller bolagsstyrning är det av yttersta vikt att samma krav införs i MiFID som i 
CRD IV. Dessa ändringsförslag motsvarar därför de ändringsförslag som ECR-gruppen har 
lämnat in till CRD IV-förslagen.

Ändringsförslag 517
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ledningsfunktioner med eller utan 
verkställande uppgifter inom samma grupp 
ska betraktas som en enda 
ledningsfunktion.

Ledningsfunktioner med eller utan 
verkställande uppgifter inom samma grupp, 
inbegripet UCITS-fonder (fondföretag) 
och/eller AIF-fonder som drivs eller 
förvaltas av en medlem i samma grupp,
ska betraktas som en enda 
ledningsfunktion.

Or. en

Motivering

För CRD IV har det ingen betydelse men för MiFID är det i fråga om bolagsstyrning viktigt 
att inse att vissa fondstrukturer är organiserade utifrån specifika rättsliga strukturer som 
bygger på kraven i enskilda medlemsstater, och därför bör ett aningen modifierat 
angreppssätt tillämpas för dessa.

Ändringsförslag 518
Kay Swinburne, Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ledningsfunktioner med eller utan 
verkställande uppgifter inom samma 
grupp ska betraktas som en enda 
ledningsfunktion.

Ledningsfunktioner i ledningsorganet i i) 
institut som är medlemmar i samma grupp 
eller ii) institut som är medlemmar i 
samma institutionella skyddsordning, om 
villkoren i artikel 108.7 i det fjärde 
kapitalkravsdirektivet är uppfyllda, eller 
iii) inom företag (inbegripet icke-
finansiella institut) där institutet har ett 
kvalificerat innehav ska räknas som en 
enda ledningsfunktion

Or. en

Motivering

När det gäller bolagsstyrning är det av yttersta vikt att samma krav införs i MiFID som i 
CRD IV. Dessa ändringsförslag motsvarar därför de ändringsförslag som ECR-gruppen har 
lämnat in till CRD IV-förslagen.

Ändringsförslag 519
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ledningsfunktioner med eller utan 
verkställande uppgifter inom samma grupp 
ska betraktas som en enda 
ledningsfunktion.

Ledningsfunktioner med eller utan 
verkställande uppgifter inom i) samma
konsoliderade grupp eller ii) en grupp av 
företag som är dotterföretag, 
intresseföretag eller andelar i samma 
industriella holdingbolag ska betraktas 
som en enda ledningsfunktion.

Or. en

Motivering

Det är ett förtydligande av att inte bara konsoliderade grupper omfattas av detta undantag 
utan även grupper av företag som ingår i samma industriella holdingbolag. Syftet är att 
säkerställa att den affärsmodell som används av långsiktiga industriägare inte äventyras 
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genom begränsningen av ledningsfunktioner. Industriella holdingbolags affärsmodell kräver 
ägare som är engagerade på lång sikt med styrelserepresentation i deras långsiktiga 
investeringar.

Ändringsförslag 520
Kay Swinburne, Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behöriga myndigheter får bemyndiga en 
medlem av ett värdepappersföretags 
ledningsorgan att kombinera fler 
ledningsfunktioner än vad som är tillåtet 
enligt föregående stycke, med beaktande 
av omständigheterna i det enskilda fallet 
och arten av, omfattningen av och 
komplexiteten i värdepappersföretagets 
verksamhet.

utgår

Or. en

Motivering

När det gäller bolagsstyrning är det av yttersta vikt att samma krav införs i MiFID som i 
CRD IV. Dessa ändringsförslag motsvarar därför de ändringsförslag som ECR-gruppen har 
lämnat in till CRD IV-förslagen.

Ändringsförslag 521
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemmar av ledningsorganet ska inte 
samtidigt kombinera en ledningsfunktion 
med verkställande uppgifter i ett 
värdepappersföretag med en 
ledningsfunktion med verkställande 
uppgifter på en reglerad marknad, en 
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MTF-plattform eller OTF-plattform, inte 
ens inom samma grupp.

Or. en

Motivering

En kombination av de två positionerna leder till klara intressekonflikter. Denna situation bör 
därför undvikas.

Ändringsförslag 522
Kay Swinburne, Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att
värdepappersföretag avsätter tillräckliga 
resurser för installation och utbildning av 
ledningsorganets medlemmar.

Värdepappersföretag ska avsätta
tillräckliga resurser för installation och 
utbildning av ledningsorganets 
medlemmar.

Or. en

Motivering

När det gäller bolagsstyrning är det av yttersta vikt att samma krav införs i MiFID som i 
CRD IV. Dessa ändringsförslag motsvarar därför de ändringsförslag som ECR-gruppen har 
lämnat in till CRD IV-förslagen.

Ändringsförslag 523
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den marknadsplatsoperatör som 
ansöker om auktorisation för att driva en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform
och de personer som i praktiken leder 
MTF-plattformens eller OTF-plattformens
verksamhet är desamma som 

Om den marknadsplatsoperatör som 
ansöker om auktorisation för att driva en 
MTF-plattform och de personer som i 
praktiken leder MTF-plattformens 
verksamhet är desamma som 
medlemmarna i den reglerade marknadens 
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medlemmarna i den reglerade marknadens 
ledningsorgan, ska dessa personer anses 
uppfylla kraven i första stycket.

ledningsorgan, ska dessa personer anses 
uppfylla kraven i första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 524
Kay Swinburne, Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag, där det är lämpligt 
och står i proportion till verksamhetens art, 
omfattning och komplexitet, ska inrätta en 
nomineringskommitté för att bedöma 
överensstämmelsen med punkt 1 och vid 
behov utfärda rekommendationer på 
grundval av deras bedömning.
Nomineringskommittén ska bestå av 
medlemmar i ledningsorganet vilka inte 
utför någon verkställande funktion i den 
berörda institutionen. När ledningsorganet 
enligt nationell lagstiftning inte har någon 
behörighet i förfarandet för utnämning av 
sina medlemmar, ska denna punkt inte vara 
tillämplig.

2. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag, där det är lämpligt 
och står i proportion till verksamhetens art, 
omfattning och komplexitet, ska inrätta en 
nomineringskommitté eller motsvarande 
organ för att bedöma överensstämmelsen 
med punkt 1 och vid behov utfärda 
rekommendationer på grundval av deras 
bedömning. Nomineringskommittén ska 
bestå av medlemmar i ledningsorganet 
vilka inte utför någon verkställande 
funktion i den berörda institutionen. När 
ledningsorganet enligt nationell lagstiftning 
inte har någon behörighet i förfarandet för 
utnämning av sina medlemmar, ska denna 
punkt inte vara tillämplig.

Or. en

Motivering

När det gäller bolagsstyrning är det av yttersta vikt att samma krav införs i MiFID som i 
CRD IV. Dessa ändringsförslag motsvarar därför de ändringsförslag som ECR-gruppen har 
lämnat in till CRD IV-förslagen.

Ändringsförslag 525
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen beaktar mångfald 
som ett av kriterierna för val av 
ledningsorganets medlemmar. I synnerhet 
ska värdepappersföretagen, med beaktande 
av storleken på deras ledningsorgan, inrätta 
en policy som främjar mångfald i 
ledningsorganet med avseende på kön, 
ålder, utbildning, yrke och geografisk 
spridning.

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen och deras 
respektive utnämningskommittéer beaktar 
mångfald som ett av kriterierna för val av 
ledningsorganets medlemmar. I synnerhet 
ska värdepappersföretagen, med beaktande 
av storleken på deras ledningsorgan, inrätta 
en policy som främjar mångfald i 
ledningsorganet med avseende på kön, 
ålder, utbildning, yrke och geografisk 
spridning. Det ska även vidta konkreta 
åtgärder för att uppnå en mer balanserad 
representation i ledningsorganen. Sådana 
konkreta åtgärder kan exempelvis 
inkludera utbildning av 
utnämningskommittéerna, upprättande av 
förteckningar över kompetenta kandidater 
och införande av ett 
utnämningsförfarande där åtminstone en 
kandidat av vartdera könet är 
representerad.

Or. en

Motivering

Mångfald i ledningsorganen garanterar bredare kompetens och vidgade perspektiv. Att 
rekrytera bara män eller bara kvinnor innebär ett snävare urval och risk för att man går 
miste om potentiellt kompetenta kandidater. Det förekommer systematiska brister i 
förfarandet för val av kvinnor. Bankerna bör även uppmuntras att genomföra en plan på 
medellång sikt för främjande av tillsättningen av kvinnor på inflytelserika poster i syfte att 
öka antalet kvinnor i denna ställning.

Ändringsförslag 526
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen beaktar mångfald 
som ett av kriterierna för val av 
ledningsorganets medlemmar. I synnerhet 
ska värdepappersföretagen, med 
beaktande av storleken på deras 
ledningsorgan, inrätta en policy som 
främjar mångfald i ledningsorganet med 
avseende på kön, ålder, utbildning, yrke 
och geografisk spridning.

3. Medlemsstaterna ska anta lämplig 
lagstiftning som ska göra det möjligt att 
ställa ledningsorgans medlemmar till 
svars vid fall av allvarlig vanskötsel.

Or. en

Motivering

Vid fall av allvarlig vanskötsel ska medlemmar av ledningsorgan lagföras.

Ändringsförslag 527
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen beaktar mångfald 
som ett av kriterierna för val av 
ledningsorganets medlemmar. I synnerhet 
ska värdepappersföretagen, med beaktande 
av storleken på deras ledningsorgan, inrätta 
en policy som främjar mångfald i 
ledningsorganet med avseende på kön, 
ålder, utbildning, yrke och geografisk 
spridning.

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen beaktar mångfald 
som ett av kriterierna för val av 
ledningsorganets medlemmar. I synnerhet 
ska värdepappersföretagen, med beaktande
av storleken på deras ledningsorgan, inrätta 
en policy som främjar mångfald i 
ledningsorganet med avseende på kön, 
ålder, utbildning, yrke och geografisk 
spridning. Medlemsstaterna ska dessutom 
anta lämplig lagstiftning som ska göra det 
möjligt att ställa ledningsorgans 
medlemmar till svars vid fall av allvarlig 
vanskötsel.

Or. en



AM\901764SV.doc 97/171 PE489.464v01-00

SV

Ändringsförslag 528
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen beaktar mångfald 
som ett av kriterierna för val av 
ledningsorganets medlemmar. I synnerhet 
ska värdepappersföretagen, med beaktande 
av storleken på deras ledningsorgan, inrätta 
en policy som främjar mångfald i 
ledningsorganet med avseende på kön, 
ålder, utbildning, yrke och geografisk 
spridning.

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen beaktar mångfald 
som ett av kriterierna för val av 
ledningsorganets medlemmar samt inför 
en kvot på 40 procent kvinnor i sina 
ledningsorgan senast den 1 januari 2015. 
I synnerhet ska värdepappersföretagen, 
med beaktande av storleken på deras 
ledningsorgan, inrätta en policy som 
främjar mångfald i ledningsorganet med 
avseende på kön, ålder, utbildning, yrke 
och geografisk spridning samt minst en 
gång om året publicera denna policy.

Or. en

Ändringsförslag 529
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen beaktar mångfald 
som ett av kriterierna för val av 
ledningsorganets medlemmar. I synnerhet 
ska värdepappersföretagen, med beaktande 
av storleken på deras ledningsorgan, inrätta 
en policy som främjar mångfald i 
ledningsorganet med avseende på kön, 
ålder, utbildning, yrke och geografisk 
spridning.

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen, när så är lämpligt 
och detta står i proportion till deras 
verksamhets art, omfattning och 
komplexitet, beaktar mångfald som ett av 
kriterierna för val av ledningsorganets 
medlemmar. I synnerhet ska 
värdepappersföretagen, med beaktande av 
storleken på deras ledningsorgan, inrätta en 
policy som främjar mångfald i 
ledningsorganet med avseende på kön, 
ålder, utbildning, yrke och geografisk 
spridning.
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Or. en

Ändringsförslag 530
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen beaktar mångfald 
som ett av kriterierna för val av 
ledningsorganets medlemmar. I synnerhet 
ska värdepappersföretagen, med beaktande 
av storleken på deras ledningsorgan, inrätta 
en policy som främjar mångfald i 
ledningsorganet med avseende på kön, 
ålder, utbildning, yrke och geografisk 
spridning.

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen beaktar mångfald 
som ett av kriterierna för val av 
ledningsorganets medlemmar. I synnerhet 
ska värdepappersföretagen, med beaktande 
av storleken på deras ledningsorgan, inrätta 
en policy som främjar mångfald i 
ledningsorganet med avseende på kön, 
ålder, utbildning, yrke och geografisk 
spridning. Genom sin representation i 
ledningsorganet bidrar de anställda med 
ett helhetsperspektiv och genuin 
kännedom om företagets interna 
verksamhet, och därför ska även 
arbetstagarrepresentation ses som ett 
positivt sätt att öka mångfalden.

Or. en

Ändringsförslag 531
Kerstin Westphal

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Följande tidtabell ska gälla för denna 
policy:
– Senast 2013 ska andelen kvinnliga 
medlemmar av ledningsorganet ha ökat 
till 30 procent,
– senast 2015 ska den ha ökat till 
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40 procent
– och senast 2020 ska den ha ökat till 
50 procent.

Or. de

Motivering

I samband med den finansiella krisen 2008 lyckades finansinstitut med en övervägande andel 
kvinnor i ledningsorganet bäst. Undersökningar visar att företag med en stor andel kvinnor i 
tillsynsorganen är märkbart lönsammare. Dessa framgångar har sin grund i kvinnors 
absoluta tendens att planera på längre sikt och med större betoning på säkerhet. För att 
undvika framtida finansmarknadskriser måste fler kvinnor ges ledarskapsbefattningar.

Ändringsförslag 532
Kerstin Westphal

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Om ett värdepappersföretag inte 
uppfyller dessa allmänna mål och de 
strategiska mål som anges i artikel 3a ska 
den berörda medlemsstaten fastställa en 
sex månader lång tidsfrist för detta 
företag inom vilken det måste uppfylla 
dessa mål, och samtidigt anmäla företaget 
till Esma. Om tidsfristen löper ut utan att 
målen har uppfyllts ska den berörda 
medlemsstaten avveckla 
värdepappersföretaget. Avvecklingen ska 
ske i enlighet med relevanta bestämmelser 
i berörd medlemsstat.

Or. de

Motivering

Fallet med Norge visar att bestämmelser om en ökning av andelen kvinnor i ledningsorgan är 
effektiva endast om det straffar sig att inte följa dem. Frivilliga åtaganden har misslyckats.
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Ändringsförslag 533
Kay Swinburne, Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Esma ska utarbeta förslag till 
standarder för tillsyn i syfte att specificera 
följande:

utgår

(a) Begreppet avsätta tillräckligt med tid, 
när det gäller den tid som en medlem av 
ledningsorganet måste avsätta för att 
kunna utföra sina uppgifter, i förhållande 
till omständigheterna i det enskilda fallet 
och karaktären, omfattningen och 
komplexiteten hos värdepappersföretagets 
verksamhet som behöriga myndigheter 
måste beakta när de ger en medlem av 
ledningsorganet tillstånd att kombinera 
fler ledningsfunktioner än vad som är 
tillåtet enligt punkt 1 a.
(b) Begreppet tillräckliga kunskaper, 
tillräckliga färdigheter och tillräcklig 
erfarenhet i ledningsorganet som helhet, 
såsom anges i punkt 1 b.
(c) Begreppen ärlighet, integritet och 
oberoende, i enlighet med vilka en 
medlem av ledningsorganet ska agera 
enligt punkt 1 b.
(d) Begreppet tillräckliga 
personalresurser och finansiella resurser 
som ska avsättas för installation och 
utbildning av medlemmar i 
ledningsorganet.
(e) Begreppet mångfald som ska beaktas 
för valet av medlemmar i ledningsorganet.
Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
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kommissionen senast den 
[31 december 2014].

Or. en

Motivering

När det gäller bolagsstyrning är det av yttersta vikt att samma krav införs i MiFID som i 
CRD IV. Dessa ändringsförslag motsvarar därför de ändringsförslag som ECR-gruppen har 
lämnat in till CRD IV-förslagen.

Ändringsförslag 534
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska utarbeta förslag till standarder 
för tillsyn i syfte att specificera följande:

Esma ska utarbeta riktlinjer i syfte att 
specificera hur institutet ska beakta
följande:

Or. en

Motivering

Att kräva att Esma ska utarbeta tekniska tillsynsstandarder för sådana begrepp som 
tidsåtaganden, kunskap och erfarenhet skulle leda till en stelbent process för att säkerställa 
efterlevnad snarare än till verkliga förbättringar av bolagsstyrningen. Riktlinjer är en 
lämpligare lösning för att garantera att dessa krav uppfylls.

Ändringsförslag 535
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Begreppet allvarlig vanskötsel så att 
medlemsstaterna kan anta lämplig 
lagstiftning.
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Or. en

Ändringsförslag 536
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska också beakta arten och 
omfattningen av samt komplexiteten i 
värdepappersföretagets verksamhet, vilket 
behöriga myndigheter måste ta hänsyn till 
när de ger en medlem av ledningsorganet 
tillstånd att kombinera flera 
ledningsfunktioner än de som är tillåtna i 
enlighet med punkt 1 a.

Or. en

Motivering

Proportionalitetsprincipen bör tillämpas för att göra det möjligt för företag att i olika stadier 
av sin företagscykel fastställa den styrning som är bäst lämpad för deras behov. 
Tyngdpunkten bör ligga på styrelsers arbete och särskilt på ordförandens roll vid urvalet och 
övervakningen av direktörer i syfte att uppnå målen i MiFID:s översyn om att säkerställa 
sund och ansvarsfull företagsledning.

Ändringsförslag 537
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska standarder för tillsyn
som avses i första stycket i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.

Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de riktlinjer som avses i första 
stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.
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Or. en

Ändringsförslag 538
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den 
[31 december 2014].

Esma ska överlämna dessa riktlinjer till 
kommissionen senast den 
[31 december 2014].

Or. en

Ändringsförslag 539
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) definiera, godkänna och ha uppsikt 
över företagets strategiska mål,

(a) godkänna och ha uppsikt över 
företagets strategiska mål,

Or. en

Motivering

Ledningsorganet ska inte definiera utan endast godkänna och ha uppsikt över företagets 
strategiska mål med utgångspunkt i definierade förslag från den högsta ledningen.
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Ändringsförslag 540
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) definiera, godkänna och ha uppsikt 
över företagets organisation, inbegripet de 
färdigheter, de kunskaper och den expertis 
som personalen måste ha och resurser, 
förfaranden och arrangemang för företagets 
tillhandahållande av tjänster och företagets 
verksamhet, med beaktande av 
verksamhetens natur, omfattning och 
komplexitet och alla krav som företaget 
måste uppfylla,

(b) godkänna och ha uppsikt över 
företagets organisation, inbegripet de 
färdigheter, de kunskaper och den expertis 
som personalen måste ha och resurser, 
förfaranden och arrangemang för företagets 
tillhandahållande av tjänster och företagets 
verksamhet, med beaktande av 
verksamhetens natur, omfattning och 
komplexitet och alla krav som företaget 
måste uppfylla,

Or. en

Motivering

Ledningsorganet ska inte definiera utan endast godkänna och ha uppsikt över företagets 
strategiska mål med utgångspunkt i definierade förslag från den högsta ledningen.

Ändringsförslag 541
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) definiera, godkänna och ha uppsikt 
över en policy avseende tjänster, 
verksamhet, produkter och transaktioner 
som företaget erbjuder eller tillhandahåller, 
i enlighet med företagets risktolerans och 
egenskaperna och behoven hos de kunder 
till vilka de kommer att erbjudas eller 
tillhandahållas, inbegripet genomförande 
av lämpliga stresstester i förekommande 
fall,

(c) godkänna och ha uppsikt över en policy 
avseende tjänster, verksamhet, produkter 
och transaktioner som företaget erbjuder 
eller tillhandahåller, i enlighet med 
företagets risktolerans och egenskaperna 
och behoven hos de kunder till vilka de 
kommer att erbjudas eller tillhandahållas, 
inbegripet genomförande av lämpliga 
stresstester i förekommande fall,
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Or. en

Motivering

Ledningsorganet ska inte definiera utan endast godkänna och ha uppsikt över företagets 
strategiska mål med utgångspunkt i definierade förslag från den högsta ledningen.

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) definiera, godkänna och kontrollera 
företagets ersättning till säljpersonalen, 
vilken ska vara utformad för att 
uppmuntra ansvarsfulla affärsmetoder 
och rättvis behandling av konsumenter 
samt för att undvika intressekonflikter; 
Ersättningsstrukturen ska i lämpliga fall 
meddelas konsumenterna, t.ex. då 
potentiella intressekonflikter inte kan 
hanteras eller undvikas,

Or. en

Motivering

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)

Ändringsförslag 543
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) säkerställa att den ersättningspolitik 
som tillämpas för säljpersonalen, särskilt 
ifråga om rörlig ersättning, inte 
uppmuntrar till riskfyllda affärsmetoder 
och att den undviker intressekonflikter,

Or. en

Ändringsförslag 544
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) ha en antibedrägeristrategi,

Or. en

Ändringsförslag 545
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 8 – stycke 2 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) de berörda fysiska personerna har 
tillräckligt god vandel, tillräckliga
kunskaper, tillräckliga färdigheter och 
tillräcklig erfarenhet och avsätter
tillräckligt med tid för att kunna fullgöra 
sina plikter.

ii) de berörda fysiska personerna har 
tillräckligt god vandel, lämpliga kunskaper 
och kompetenser som bygger på erkända 
kvalifikationer och får tillräckligt med tid 
till sitt förfogande för att kunna fullgöra 
sina plikter samt uppdatera och befästa 
sina kunskaper och kompetenser.

Or. en
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Motivering

Investeringsrådgivning har en enorm inverkan på människors liv Därför måste rådgivarna 
besitta lämpliga kvalifikationer för att ge kunder råd om hur de ska investera sina medel. 
Värdepappersföretag som är fysiska personer eller juridiska personer som förvaltas av en 
enda fysisk person ska omfattas av samma regler som ett större värdepappersföretag.

Ändringsförslag 546
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 8 – stycke 2 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) de berörda fysiska personerna har 
tillräckligt god vandel, tillräckliga
kunskaper, tillräckliga färdigheter och 
tillräcklig erfarenhet och avsätter 
tillräckligt med tid för att kunna fullgöra 
sina plikter.

ii) de berörda fysiska personerna har 
tillräckligt god vandel, lämpliga kunskaper 
och kompetenser som bygger på erkända 
kvalifikationer och avsätter tillräckligt 
med tid för att kunna fullgöra sina plikter.

Or. en

Motivering

Investeringsrådgivning har en enorm inverkan på människors liv Därför måste rådgivarna 
besitta lämpliga kvalifikationer för att ge kunder råd om hur de ska investera sina medel.

Ändringsförslag 547
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Denna artikel ska inte påverka 
tillämpningen av bestämmelser om 
arbetstagarrepresentation i 
företagsstyrelser i enlighet med nationell 
lagstiftning eller praxis.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att nationella bestämmelser om arbetstagarrepresentation inte försvagas eller 
hämmas av bestämmelserna i detta direktiv.

Ändringsförslag 548
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om de behöriga myndigheterna inom
bedömningsperioden inte skriftligen 
motsätter sig det tilltänkta förvärvet, ska 
förslaget anses vara godkänt.

5. Om de behöriga myndigheterna beslutar 
att bevilja en auktorisation ska de senast 
efter det att bedömningsperioden har löpt 
ut genom delgivning informera den 
berörda förvärvaren.

Or. en

Ändringsförslag 549
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Huruvida det tilltänkta förvärvet ökar 
risken för intressekonflikter.

Or. en
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Ändringsförslag 550
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje värdepappersföretag ska fastställa 
såväl riktlinjer och förfaranden i den 
omfattning som erfordras för att sörja för 
att företaget, inklusive dess chefer, 
anställda och anknutna ombud, respekterar 
sina förpliktelser enligt bestämmelserna i 
detta direktiv som lämpliga bestämmelser 
för dessa personers privata transaktioner.

2. Varje värdepappersföretag ska fastställa 
såväl riktlinjer och förfaranden i den 
omfattning som erfordras för att sörja för 
att företaget, inklusive dess chefer, 
anställda och anknutna ombud, respekterar 
sina förpliktelser enligt bestämmelserna i 
detta direktiv liksom lämpliga 
bestämmelser för dessa personers privata 
transaktioner. Värdepappersföretaget ska 
ha inrättat en policy och 
uppföranderegler som gör att det kan 
bedöma om produkten, tjänsten eller 
transaktionen är förenlig med de 
egenskaper och behov som kännetecknar 
den kund som produkten, tjänsten eller 
transaktionen skulle erbjudas till.

Or. en

Motivering

Vilseledande försäljning ska undvikas genom att strikta interna uppföranderegler finns på 
plats.

Ändringsförslag 551
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje värdepappersföretag ska fastställa 
såväl riktlinjer och förfaranden i den 
omfattning som erfordras för att sörja för 

2. Varje värdepappersföretag ska fastställa 
såväl riktlinjer och förfaranden i den 
omfattning som erfordras för att sörja för 
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att företaget, inklusive dess chefer, 
anställda och anknutna ombud, respekterar 
sina förpliktelser enligt bestämmelserna i 
detta direktiv som lämpliga bestämmelser 
för dessa personers privata transaktioner.

att företaget, inklusive dess chefer, 
anställda och anknutna ombud, respekterar 
sina förpliktelser enligt bestämmelserna i 
detta direktiv, inbegripet en bedömning av 
hur förenligt dess säljmål och produkt-
och tjänsteutbud är med dess 
kundstruktur, liksom lämpliga 
bestämmelser för dessa personers privata 
transaktioner. Dessa riktlinjer och 
bestämmelser ska publiceras och göras 
tillgängliga för investerare.

Or. en

Ändringsförslag 552
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje värdepappersföretag ska fastställa 
och tillämpa effektiva organisatoriska och 
administrativa förfaranden så att alla 
rimliga mått och steg vidtas för att 
förhindra att deras kunders intressen 
påverkas negativt av intressekonflikter i 
enlighet med artikel 23.

3. Varje värdepappersföretag ska fastställa 
och tillämpa effektiva organisatoriska och 
administrativa förfaranden så att alla 
lämpliga mått och steg vidtas för att 
förhindra att deras kunders intressen 
påverkas negativt av intressekonflikter i 
enlighet med artikel 23.

Or. en

Motivering

Det ska vara högsta prioritet att undvika intressekonflikter. Det är viktigt att hantera 
konsumentförtroende och texten måste vara striktare.
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Ändringsförslag 553
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Dokumentationen ska inbegripa 
inspelning av telefonsamtal eller bevarande 
av elektronisk kommunikation som 
åtminstone omfattar transaktioner som 
genomförts vid handel för egen räkning 
och utförande av kundorder när tjänster 
tillhandahålls i form av mottagande och 
vidarebefordran av order och utförande av 
order för kunds räkning.

7. Dokumentationen ska inbegripa 
inspelning av telefonsamtal eller bevarande 
av elektronisk kommunikation som 
omfattar alla 
investeringsrådgivningstjänster, inklusive 
produktrådgivning, transaktioner som 
genomförts vid handel för egen räkning 
och utförande av kundorder när tjänster 
tillhandahålls i form av mottagande och 
vidarebefordran av order och utförande av 
order för kunds räkning.

Or. en

Motivering

För att bättre skydda konsumenterna är det nödvändigt både att utvidga skyldigheten att 
dokumentera kommunikation och att öka den tid som dokumentationen måste bevaras.

Ändringsförslag 554
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Dokumentationen ska inbegripa 
inspelning av telefonsamtal eller 
bevarande av elektronisk kommunikation 
som åtminstone omfattar transaktioner 
som genomförts vid handel för egen 
räkning och utförande av kundorder när 
tjänster tillhandahålls i form av mottagande 
och vidarebefordran av order och utförande 
av order för kunds räkning.

7. Hemmedlemsstaterna ska kräva att
tillräcklig dokumentation säkerställs för
åtminstone transaktioner som genomförts 
vid handel för egen räkning och utförande 
av kundorder när tjänster tillhandahålls i 
form av mottagande och vidarebefordran 
av order och utförande av order för kunds 
räkning.
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Or. en

Ändringsförslag 555
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Dokumentationen ska inbegripa 
inspelning av telefonsamtal eller bevarande 
av elektronisk kommunikation som 
åtminstone omfattar transaktioner som 
genomförts vid handel för egen räkning 
och utförande av kundorder när tjänster 
tillhandahålls i form av mottagande och 
vidarebefordran av order och utförande 
av order för kunds räkning.

7. Dokumentationen ska inbegripa 
inspelning av telefonsamtal eller bevarande 
av elektronisk kommunikation som 
åtminstone omfattar transaktioner som 
genomförts mellan godtagbara motparter.

Medlemsstaterna får välja att tillämpa 
motsvarande krav på professionella eller 
icke-professionella kunder.

Or. en

Ändringsförslag 556
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Dokumentationen ska inbegripa 
inspelning av telefonsamtal eller bevarande 
av elektronisk kommunikation som 
åtminstone omfattar transaktioner som 
genomförts vid handel för egen räkning 
och utförande av kundorder när tjänster 
tillhandahålls i form av mottagande och 
vidarebefordran av order och utförande av 
order för kunds räkning.

7. Dokumentationen ska inbegripa 
inspelning av telefonsamtal eller bevarande 
av elektronisk kommunikation som 
åtminstone omfattar transaktioner som 
genomförts vid handel för egen räkning 
och utförande av kundorder när 
investeringsrådgivning ges till kunder 
eller tjänster tillhandahålls i form av 
mottagande och vidarebefordran av order 
och utförande av order för kunds räkning.
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Or. en

Motivering

För att undvika att rådgivare kringgår konsumentskyddsbestämmelserna genom att föreslå 
kunder att de ska lägga en order via webbplatsen bör även investeringsrådgiving 
dokumenteras.

Ändringsförslag 557
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Dokumentationen ska inbegripa 
inspelning av telefonsamtal eller 
bevarande av elektronisk kommunikation
som åtminstone omfattar transaktioner som 
genomförts vid handel för egen räkning 
och utförande av kundorder när tjänster 
tillhandahålls i form av mottagande och 
vidarebefordran av order och utförande av 
order för kunds räkning.

7. Medlemsstaterna ska såsom tillräcklig
dokumentation som åtminstone omfattar 
transaktioner som genomförts vid handel 
för egen räkning och utförande av 
kundorder när tjänster tillhandahålls i form 
av mottagande och vidarebefordran av 
order och utförande av order för kunds 
räkning, kräva inspelning av telefonsamtal 
eller bevarande av elektronisk 
kommunikation.

Med avseende på kommunikation mellan 
finansinstitut och icke-professionella 
kunder får medlemsstaterna i stället 
erkänna lämplig dokumentation av 
innehållet i sådana telefonsamtal eller 
sådan elektronisk kommunikation, t.ex. i 
form av protokoll.

Or. en
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Ändringsförslag 558
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dokumentation avseende telefonsamtal 
eller elektronisk kommunikation som 
inspelats eller bevarats i enlighet med 
första stycket ska tillhandahållas berörda 
kunder på begäran och ska sparas i tre år.

Hemmedlemsstaten får tillåta antingen

a) inspelning av telefonsamtal eller 
bevarande av elektronisk kommunikation, 
eller
b) skriftlig dokumentation av innehållet i 
sådana telefonsamtal eller sådan 
elektronisk kommunikation, 
undertecknad av kunden och den person 
som tillhandahåller tjänsten till kunden.
Medlemsstaterna ska kräva att sådan 
dokumentation sparas i tre år.

Or. en

Ändringsförslag 559
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Dokumentationen ska inbegripa 
inspelning av telefonsamtal eller bevarande 
av elektronisk kommunikation som 
åtminstone omfattar transaktioner som 
genomförts vid handel för egen räkning 
och utförande av kundorder när tjänster 
tillhandahålls i form av mottagande och 
vidarebefordran av order och utförande av 
order för kunds räkning.

7. Dokumentationen ska inbegripa 
inspelning av telefonsamtal eller bevarande 
av elektronisk kommunikation som 
åtminstone omfattar transaktioner som 
genomförts vid handel för egen räkning 
och utförande av kundorder när tjänster 
tillhandahålls i form av mottagande och 
vidarebefordran av order och utförande av 
order för kunds räkning liksom order för 
kunds räkning när 
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portföljförvaltningstjänster tillhandahålls.

Or. en

Ändringsförslag 560
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Dokumentationen ska inbegripa 
inspelning av telefonsamtal eller bevarande 
av elektronisk kommunikation som 
åtminstone omfattar transaktioner som 
genomförts vid handel för egen räkning 
och utförande av kundorder när tjänster 
tillhandahålls i form av mottagande och 
vidarebefordran av order och utförande av 
order för kunds räkning.

7. Dokumentationen ska inbegripa 
inspelning av telefonsamtal eller bevarande 
av elektronisk kommunikation som avser 
faktisk vidarebefordran av transaktioner 
som genomförts vid handel för egen 
räkning och utförande av kundorder när 
tjänster tillhandahålls i form av mottagande 
och vidarebefordran av order och utförande 
av order för kunds räkning.

Or. fr

Ändringsförslag 561
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dokumentation avseende telefonsamtal 
eller elektronisk kommunikation som 
inspelats eller bevarats i enlighet med 
första stycket ska tillhandahållas berörda 
kunder på begäran och ska sparas i tre år.

Dokumentation avseende telefonsamtal 
eller elektronisk kommunikation som 
inspelats eller bevarats i enlighet med 
första stycket ska tillhandahållas berörda 
kunder på begäran och ska sparas under en 
period som motsvarar kundens 
investeringsperiod plus ett år, högst 
fem år.

Or. en
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Motivering

Det vore logiskt att spara dokumentationen under åtminstone den tid som investeringen löper. 
Dessutom anser Europeiska datatillsynsmannen att en bevarandeperiod på fem år är lämplig.

Ändringsförslag 562
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dokumentation avseende telefonsamtal 
eller elektronisk kommunikation som 
inspelats eller bevarats i enlighet med 
första stycket ska tillhandahållas berörda 
kunder på begäran och ska sparas i tre år.

Dokumentation avseende telefonsamtal 
eller elektronisk kommunikation som 
inspelats eller bevarats i enlighet med 
första stycket ska tillhandahållas berörda 
kunder på begäran och ska sparas i ett år 
efter det att investeringen har löpt ut.

Or. en

Motivering

Dokumentationen bör sparas åtminstone så länge som kunden inte kan förutse de verkliga 
konsekvenserna av den investering han rekommenderats att göra.

Ändringsförslag 563
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dokumentation avseende telefonsamtal 
eller elektronisk kommunikation som 
inspelats eller bevarats i enlighet med 
första stycket ska tillhandahållas berörda 
kunder på begäran och ska sparas i tre år.

Dokumentation avseende telefonsamtal 
eller elektronisk kommunikation som 
inspelats eller bevarats i enlighet med 
första och andra stycket ska sparas i tre år

Or. en
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Motivering

Inspelning av telefonsamtal är i första hand en kulturbetingad vana och ska därmed hanteras 
på medlemsstatsnivå.

Ändringsförslag 564
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 7 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När telefonsamtal mellan ett 
värdepappersföretag och en 
icke-professionell kund inte begränsar sig 
till tillhandahållandet av 
investeringsrådgivningstjänster får 
medlemsstaterna välja att tillåta 
alternativa arrangemang med samma 
innebörd som inspelning av telefonsamtal 
mellan värdepappersföretag och 
icke-professionella kunder för 
transaktioner som inte överstiger ett värde 
av 1 000 euro.

Or. en

Ändringsförslag 565
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 7 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Berörda personer i värdepappersföretaget 
ska endast få genomföra de samtal och 
den kommunikation som avses i 
första stycket på utrustning som tillhör 
värdepappersföretaget och som är 
dokumenterad.
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Or. en

Ändringsförslag 566
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 8 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte tillåta 
värdepappersföretag att ingå avtal om 
transaktioner för 
värdepappersfinansiering med avseende 
på finansiella instrument som de innehar 
för en kunds räkning, eller på annat sätt 
utnyttja dessa finansiella instrument för 
egen räkning eller för en annan av 
företagets kunders räkning, om inte 
följande villkor är uppfyllda:
(a) Kunden ska på förhand ha gett sitt 
uttryckliga samtycke till användning av 
instrumenten på fastställda villkor, vilket 
när det gäller en icke-professionell kund 
bekräftas genom dennes underskrift eller 
en motsvarande alternativ mekanism i ett 
specifikt godtagandedokument.
b) Användning av kundens finansiella 
instrument ska vara begränsad till de 
fastställda villkor som kunden har 
samtyckt till, och kunden ska från fall till 
fall informeras varje gång som dennes 
tillgångar används.
c) Huvuddelen av de intäkter som 
genererats via användningen av kundens 
instrument ska återgå till kunden.
Ett värdepappersföretag ska ge sina 
kunder möjlighet att från fall till fall inte 
samtycka till användningen av deras 
finansiella instrument.

Or. en
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Ändringsförslag 567
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Varje värdepappersföretag som innehar 
penningmedel som tillhör dess kunder ska 
vidta lämpliga åtgärder för att sörja för 
kundernas rättigheter och, om det inte är ett 
kreditinstitut, förhindra att kundmedel 
används för företagets egen räkning.

9. Varje värdepappersföretag som innehar 
penningmedel som tillhör dess kunder ska 
vidta lämpliga åtgärder för att sörja för 
kundernas rättigheter och, om det inte är ett 
kreditinstitut, godta insättningar av medel 
i den mening som avses i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/48/EG av den 14 juni 2006 om 
rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut (omarbetning) samt 
förhindra att kundmedel används för 
företagets egen räkning. De 
verksamhetskrav som anges i denna punkt 
ska vara tillämpliga på kreditinstitut, om 
kreditinstitutet ifråga går med på att sörja 
för en kunds rättigheter genom att placera 
kundens medel hos eller förvalta dem 
genom en tredje part, i stället för att godta 
sådana medel i form av en insättning.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att komma tillrätta med den förvirrande inkonsekvensen 
mellan nivå 1- och nivå 2-direktiven, vilket direkt påverkar kreditinstitut i en medlemsstat som 
erbjuder sina tjänster i en annan medlemsstat. 
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Ändringsförslag 568
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Ett värdepappersföretag ska inte ingå 
avtal om äganderättsöverföring med 
icke-professionella kunder i syfte att säkra 
eller täcka kunders aktuella eller framtida, 
faktiska eller villkorade eller framtida 
förpliktelser.

10. Ett värdepappersföretag ska inte ingå 
avtal om äganderättsöverföring med 
icke-professionella kunder i syfte att säkra 
eller täcka kunders aktuella eller framtida, 
faktiska eller villkorade eller framtida 
förpliktelser, såvida inte kunderna på 
förhand och i skriftlig form har gett sitt 
uttryckliga samtycke som bygger på tydlig, 
fullständig och korrekt information om 
avtalets egenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 569
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Ett värdepappersföretag ska inte ingå 
avtal om äganderättsöverföring med 
icke-professionella kunder i syfte att säkra 
eller täcka kunders aktuella eller framtida, 
faktiska eller villkorade eller framtida 
förpliktelser.

10. Ett värdepappersföretag ska ingå avtal 
om äganderättsöverföring med kunder i 
syfte att säkra eller täcka kunders aktuella 
eller framtida, faktiska eller villkorade eller 
framtida förpliktelser.

Or. de

Motivering

MiFID förbjuder avtal om äganderättsöverföring med icke-professionella kunder. EMIR 
tillåter ett mer flexibelt tillvägagångssätt. I båda fallen – både ifråga om icke-professionella 
och institutionella kunder – bör det vara möjligt att ingå avtal om äganderättsöverföring.
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Ändringsförslag 570
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Ett värdepappersföretag ska inte ingå 
avtal om äganderättsöverföring med 
icke-professionella kunder i syfte att säkra 
eller täcka kunders aktuella eller framtida, 
faktiska eller villkorade eller framtida 
förpliktelser.

10. Ett värdepappersföretag ska inte ingå 
avtal om äganderättsöverföring med 
icke-professionella kunder i syfte att säkra 
eller täcka kunders aktuella eller framtida, 
faktiska eller villkorade eller framtida 
förpliktelser, såvida inte kunderna på 
förhand och i skriftlig form har gett sitt 
uttryckliga samtycke.

Or. en

Ändringsförslag 571
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om åtgärder för att 1 ---
närmare ange de konkreta 
organisatoriska krav som ska ställas på 
värdepappersföretag och på filialer till 
företag från tredjeland som är 
auktoriserade i enlighet med artikel 43 
som tillhandahåller olika slag av 
investeringstjänster och/eller utför olika 
slags investeringsverksamhet och 
sidotjänster eller kombinationer därav. 2

utgår

Or. en

Motivering

De organisatoriska krav som ställs på företag i tredjeländer bör ingå i den 
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likvärdighetsbedömning som kommissionen gör.

Ändringsförslag 572
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. Ett värdepappersföretag ska ha 
inrättat en produktgodkännandeprocess 
och ska vidta alla operativa och 
förfarandemässiga åtgärder som krävs för 
att genomföra denna process. Innan 
investeringsprodukter och finansiella 
tjänster placeras eller distribueras på 
marknaden måste dessa produkter och 
instrument godkännas i enlighet med 
produktgodkännandeprocessen. Alla 
relevanta risker ska noggrant bedömas, 
och produkter och instrument ska endast 
placeras eller distribueras på marknaden 
om detta gynnar den kundgrupp som de 
vänder sig till. 
Produktgodkännandeprocessen ska ses 
över årligen. Ett värdepappersföretag ska 
alltid kunna tillhandahålla den behöriga 
myndigheten en uppdaterad och 
detaljerad beskrivning av 
produktgodkännandeprocessens natur 
och detaljer.

Or. en

Ändringsförslag 573
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
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Marknadsgaranter
En marknadsgarant enligt definitionen i 
artikel 4.6 ska regelbundet tillhandahålla 
köp- och säljkurser som är rimliga och 
marknadsrelaterade. Den ska så 
kontinuerligt som möjligt vara verksam 
under de öppettider för handel som gäller 
på den reglerade marknad eller 
MTF-plattform till vilka den skickar order 
eller genom vilkas system den utför 
transaktioner.

Or. en

Motivering

Bestämmelser om marknadsgaranters roll, verksamhet och skyldigheter måste tydligt anges i 
en artikel. Marknadsgaranter måste tillhandahålla likviditet oavsett marknadsförhållanden.

Ändringsförslag 574
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett värdepappersföretag som bedriver 
algoritmisk handel ska ha inrättat effektiva 
system och riskkontrollåtgärder för att 
säkerställa att dess handelssystem är 
motståndskraftiga och har tillräcklig 
kapacitet, att de omfattas av lämpliga 
handelströsklar och handelsgränser och att 
de förhindrar att felaktiga order skickas 
eller att systemet på annat sätt fungerar så 
att det kan skapa eller bidra till en oordnad 
marknad. Ett sådant företag ska också ha 
inrättat effektiva system och 
riskkontrollåtgärder för att säkerställa att 
handelssystemen inte kan användas för 
något ändamål som strider mot förordning 
(EU) nr [MAR] eller mot reglerna för en 
handelsplats till vilken det är anslutet.
Företaget ska ha inrättat effektiva 
arrangemang för driftskontinuitet för att 

1. Ett värdepappersföretag som bedriver 
algoritmisk handel, inbegripet strategier 
för högfrekvenshandel, ska ha inrättat 
effektiva system och riskkontrollåtgärder 
som står i proportion till dess verksamhet
för att säkerställa att dess handelssystem är 
motståndskraftiga och har tillräcklig 
kapacitet, att de omfattas av lämpliga 
handelströsklar och handelsgränser och att 
de förhindrar att felaktiga order skickas 
eller att systemet på annat sätt fungerar så 
att det kan skapa eller bidra till en oordnad 
marknad. Ett sådant företag ska också ha 
inrättat effektiva system och 
riskkontrollåtgärder för att säkerställa att 
handelssystemen inte kan användas för 
något ändamål som strider mot förordning 
(EU) nr [MAR] eller mot reglerna för en 
handelsplats till vilken det är anslutet. 
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hantera alla oförutsedda driftsavbrott i sina 
handelssystem och ska säkerställa att 
systemen är till fullo testade och 
vederbörligen övervakade för att 
säkerställa att de uppfyller kraven i denna 
punkt.

Företaget ska ha inrättat effektiva och 
proportionerliga arrangemang för 
driftskontinuitet för att hantera alla 
oförutsedda driftsavbrott i sina 
handelssystem och ska säkerställa att 
systemen är till fullo testade och 
vederbörligen övervakade för att 
säkerställa att de uppfyller kraven i denna 
punkt.

Or. en

Motivering

Det krävs en viss proportionalitet för sådana småföretag som använder sig av algoritmer men 
enbart på en mycket simpel utförandebasis.

Ändringsförslag 575
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett värdepappersföretag som bedriver 
algoritmisk handel ska ha inrättat effektiva 
system och riskkontrollåtgärder för att 
säkerställa att dess handelssystem är 
motståndskraftiga och har tillräcklig 
kapacitet, att de omfattas av lämpliga 
handelströsklar och handelsgränser och att 
de förhindrar att felaktiga order skickas 
eller att systemet på annat sätt fungerar så 
att det kan skapa eller bidra till en oordnad 
marknad. Ett sådant företag ska också ha 
inrättat effektiva system och 
riskkontrollåtgärder för att säkerställa att 
handelssystemen inte kan användas för 
något ändamål som strider mot förordning 
(EU) nr [MAR] eller mot reglerna för en 
handelsplats till vilken det är anslutet.
Företaget ska ha inrättat effektiva 
arrangemang för driftskontinuitet för att 
hantera alla oförutsedda driftsavbrott i sina 

1. Ett värdepappersföretag som bedriver 
algoritmisk handel ska ha inrättat effektiva 
system och riskkontrollåtgärder för att 
säkerställa att dess handelssystem är 
motståndskraftiga och har tillräcklig 
kapacitet, att de omfattas av lämpliga 
handelströsklar och handelsgränser och att 
de vidtar lämpliga åtgärder för att 
förhindra att felaktiga order skickas eller 
att systemet på annat sätt fungerar så att det 
kan skapa eller bidra till en oordnad 
marknad. Ett sådant företag ska också ha 
inrättat effektiva system och 
riskkontrollåtgärder för att säkerställa att 
handelssystemen fungerar i 
överensstämmelse med förordning (EU) nr 
[MAR] eller med reglerna för en 
handelsplats till vilken det är anslutet. 
Företaget ska ha inrättat effektiva 
arrangemang för driftskontinuitet för att 
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handelssystem och ska säkerställa att 
systemen är till fullo testade och 
vederbörligen övervakade för att 
säkerställa att de uppfyller kraven i denna 
punkt.

hantera alla oförutsedda driftsavbrott i sina 
handelssystem och ska säkerställa att 
systemen är till fullo testade och 
vederbörligen övervakade för att 
säkerställa att de uppfyller kraven i denna 
punkt.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är ett tekniskt klargörande avseende skickandet av felaktiga order och 
tillämpningen av MAR-lagstiftningen (det är inte möjligt att garantera att felaktiga order inte 
skickas eller att marknadsmissbruk inte förekommer). Ändringsförslaget klargör att systemen 
och kontrollerna ska utformas för att man, där så är möjligt, ska kunna upptäcka och 
förhindra att felaktiga order skickas och förebygga marknadsmissbruk.

Ändringsförslag 576
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Värdepappersföretag ska begära 
auktorisation från en reglerad marknad, 
MTF-plattform eller OTF-plattform när 
de önskar koppla nya eller modifierade 
automatiserade handelssystem till den 
marknadens system.
Ett nytt eller modifierat system ska inte 
användas för handel på en reglerad 
marknad, MTF-plattform eller 
OTF-plattform förrän och förutsatt att 
marknadsoperatören ger sitt skriftliga 
godkännande i enlighet med artikel 51.3a.

Or. en

Ändringsförslag 577
Jürgen Klute
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Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Ett värdepappersföretag som bedriver 
algoritmisk handel måste vara föremål för 
ett separat auktorisationsförfarande. 
Därmed tvingas det att på ett klart och 
begripligt sätt visa vilka fördelar dess 
verksamhet innebär för ekonomin som 
helhet och att verksamheten inte medför 
några negativa effekter såsom ökad 
volatilitet, äventyrande av 
finansmarknadens stabilitet eller 
prissnedvridning. Om detta inte bevisas på 
ett klart och begripligt sätt måste det vara 
förbjudet att bevilja auktorisation för ett 
sådant värdepappersföretag. 
Kommissionen ska förbereda ett förslag 
till förteckning över möjliga 
makroekonomiska positiva och negativa 
effekter av algoritmisk handel.

Or. en

Ändringsförslag 578
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Ett värdepappersföretag som bedriver 
algoritmisk handel ska på begäran av den 
behöriga myndigheten omedelbart 
tillhandahålla myndigheten information 
om sina algoritmer, inbegripet källkod, 
och sin programutformning samt 
dokumentation om de system och 
riskkontroller som avses i punkt 1.
Sådana företag ska också se till att de 
omedelbart på begäran av en handelsplats 
eller den behöriga myndigheten kan ta 
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fram detaljerade uppgifter om sina 
dagliga bud- och handelsaktiviteter.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget bygger på rekommendationer från FinanceWatch.

Ändringsförslag 579
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Högfrekvenshandel är förbjuden.

Or. en

Motivering

Den ekonomiska nyttan av högfrekvenshandel såsom den definieras i ändringsförslag 43 från 
föredraganden är mycket tveksam. Arbitragehandel, som ofta framhålls som en av 
högfrekvenshandelns fördelar, har förekommit i århundraden, tidigare tog den bara lite 
längre tid. Å andra sidan är risken för marknadsmissbruk i samband med högfrekvenshandel 
mycket stor och handel av detta slag har ofta orsakat ekonomisk skada, t.ex. blixtkraschen i 
maj 2010.

Ändringsförslag 580
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett värdepappersföretag som bedriver 
algoritmisk handel ska minst årligen 
överlämna till den behöriga myndigheten i 
sin hemmedlemsstat en beskrivning av 
egenskaperna hos sina strategier för 
algoritmisk handel, närmare uppgifter om 
de handelsparametrar eller handelsgränser 

2. Ett värdepappersföretag som bedriver 
algoritmisk handel ska alltid och minst 
årligen på eget initiativ överlämna till den 
behöriga myndigheten i sin 
hemmedlemsstat en uppdaterad och 
detaljerad beskrivning av egenskaperna 
hos sina strategier för algoritmisk handel, 
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som gäller för systemet, de centrala 
överensstämmelse- och 
riskkontrollåtgärder som det har inrättat för 
att säkerställa att villkoren i punkt 1 är 
uppfyllda samt närmare uppgifter om 
testningen av sina system. En behörig 
myndighet får när som helst begära 
ytterligare information från ett 
värdepappersföretag om dess algoritmiska 
handel och om de system som används för 
denna handel.

närmare uppgifter om de 
handelsparametrar eller handelsgränser 
som gäller för systemet, de centrala 
överensstämmelse- och 
riskkontrollåtgärder som det har inrättat för 
att säkerställa att villkoren i punkt 1 är 
uppfyllda samt närmare uppgifter om 
testningen av sina system. 
Värdepappersföretaget ska se till att 
dokumentation sparas om ovanstående 
uppgifter och ska se till att denna 
dokumentation är tillräcklig för att den 
behöriga myndigheten ska kunna 
övervaka efterlevnaden av kraven i detta 
direktiv, [MiFIR] och [MAR]. En behörig 
myndighet får när som helst begära 
ovannämnda och ytterligare information 
från ett värdepappersföretag om dess 
algoritmiska handel och om de system som 
används för denna handel.

Or. en

Ändringsförslag 581
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett värdepappersföretag som bedriver 
algoritmisk handel ska minst årligen 
överlämna till den behöriga myndigheten i 
sin hemmedlemsstat en beskrivning av 
egenskaperna hos sina strategier för 
algoritmisk handel, närmare uppgifter om 
de handelsparametrar eller handelsgränser 
som gäller för systemet, de centrala 
överensstämmelse- och 
riskkontrollåtgärder som det har inrättat för 
att säkerställa att villkoren i punkt 1 är 
uppfyllda samt närmare uppgifter om 
testningen av sina system. En behörig 
myndighet får när som helst begära 

2. Ett värdepappersföretag som bedriver en 
strategi för högfrekvenshandel ska minst 
årligen och vid varje tidpunkt på begäran
överlämna till den behöriga myndigheten i 
sin hemmedlemsstat en beskrivning av 
egenskaperna hos sina strategier, närmare 
uppgifter om de handelsparametrar eller 
handelsgränser som gäller för systemet, de 
centrala överensstämmelse- och 
riskkontrollåtgärder som det har inrättat för 
att säkerställa att villkoren i punkt 1 är 
uppfyllda samt närmare uppgifter om 
testningen av sina system. En behörig 
myndighet får när som helst begära 
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ytterligare information från ett 
värdepappersföretag om dess algoritmiska 
handel och om de system som används för 
denna handel.

ytterligare information från ett 
värdepappersföretag om dess algoritmiska 
handel och om de system som används för 
denna handel.

Or. en

Motivering

Det bör vara ett krav att värdepappersföretaget årligen överlämnar en rapport om de 
algoritmer det använder till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten.

Ändringsförslag 582
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett värdepappersföretag som bedriver 
algoritmisk handel ska minst årligen 
överlämna till den behöriga myndigheten i 
sin hemmedlemsstat en beskrivning av 
egenskaperna hos sina strategier för 
algoritmisk handel, närmare uppgifter om 
de handelsparametrar eller handelsgränser 
som gäller för systemet, de centrala 
överensstämmelse- och 
riskkontrollåtgärder som det har inrättat för 
att säkerställa att villkoren i punkt 1 är 
uppfyllda samt närmare uppgifter om 
testningen av sina system. En behörig 
myndighet får när som helst begära
ytterligare information från ett 
värdepappersföretag om dess algoritmiska 
handel och om de system som används för 
denna handel.

2. Ett värdepappersföretag som bedriver 
algoritmisk handel ska minst årligen 
överlämna till den behöriga myndigheten i 
sin hemmedlemsstat en beskrivning av 
egenskaperna hos sina strategier för 
algoritmisk handel, närmare uppgifter om 
de handelsparametrar eller handelsgränser 
som gäller för systemet, de centrala 
överensstämmelse- och 
riskkontrollåtgärder som det har inrättat för 
att säkerställa att villkoren i punkt 1 är 
uppfyllda samt närmare uppgifter om 
testningen av sina system. Ett 
värdepappersföretag ska på begäran av en 
behörig myndighet överlämna ytterligare 
information om sin algoritmiska handel 
och om de system som används för denna 
handel.

Or. en

Motivering

Artikel 17.2 i förslaget till MiFID bör säkerställa att värdepappersföretaget tillhandahåller 
den behöriga myndigheten all ytterligare begärd information. (förslag från ECB)
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Ändringsförslag 583
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett värdepappersföretag som bedriver
algoritmisk handel ska minst årligen 
överlämna till den behöriga myndigheten i 
sin hemmedlemsstat en beskrivning av 
egenskaperna hos sina strategier för 
algoritmisk handel, närmare uppgifter om 
de handelsparametrar eller handelsgränser 
som gäller för systemet, de centrala 
överensstämmelse- och 
riskkontrollåtgärder som det har inrättat för 
att säkerställa att villkoren i punkt 1 är 
uppfyllda samt närmare uppgifter om 
testningen av sina system. En behörig 
myndighet får när som helst begära 
ytterligare information från ett 
värdepappersföretag om dess algoritmiska 
handel och om de system som används för 
denna handel.

2. Ett värdepappersföretag som har 
strategier för algoritmisk handel och
högfrekvenshandel ska i samband med 
den ursprungliga auktorisationen eller
minst årligen samt när betydande 
ändringar görs i handelsstrategin 
tillhandahålla den behöriga myndigheten i 
sin hemmedlemsstat en beskrivning av 
egenskaperna hos sina strategier, närmare 
uppgifter om de handelsparametrar eller 
handelsgränser som gäller för systemet, de 
centrala överensstämmelse- och 
riskkontrollåtgärder som det har inrättat för 
att säkerställa att villkoren i punkt 1 är 
uppfyllda samt närmare uppgifter om 
testningen av sina system. En behörig 
myndighet får när som helst begära 
ytterligare information från ett 
värdepappersföretag om dess algoritmiska 
handel och om de system som används för 
denna handel.

Or. en

Motivering

Vissa företag ändrar kontinuerligt sina algoritmer, varför det kanske inte räcker med att 
årligen överlämna en beskrivning till de behöriga myndigheterna för att få kännedom om hur 
deras strategier ser ut. Kravet på att lämna information bör därför utsträckas till att gälla 
alla betydande ändringar av algoritmstrategin.

Ändringsförslag 584
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett värdepappersföretag som bedriver 
algoritmisk handel ska minst årligen 
överlämna till den behöriga myndigheten i 
sin hemmedlemsstat en beskrivning av 
egenskaperna hos sina strategier för 
algoritmisk handel, närmare uppgifter om 
de handelsparametrar eller handelsgränser 
som gäller för systemet, de centrala 
överensstämmelse- och 
riskkontrollåtgärder som det har inrättat för 
att säkerställa att villkoren i punkt 1 är 
uppfyllda samt närmare uppgifter om 
testningen av sina system. En behörig 
myndighet får när som helst begära 
ytterligare information från ett 
värdepappersföretag om dess algoritmiska 
handel och om de system som används för 
denna handel.

2. Ett värdepappersföretag som bedriver 
algoritmisk handel ska minst årligen 
överlämna till den behöriga myndigheten i 
sin hemmedlemsstat en beskrivning av 
egenskaperna hos sina strategier för 
algoritmisk handel, närmare uppgifter om 
de handelsparametrar eller handelsgränser 
som gäller för systemet, de centrala 
överensstämmelse- och 
riskkontrollåtgärder som det har inrättat för 
att säkerställa att villkoren i punkt 1 är 
uppfyllda samt närmare uppgifter om 
testningen av sina system. Ett 
värdepappersföretag ska på begäran av en 
behörig myndighet överlämna ytterligare 
information om sin algoritmiska handel 
och om de system som används för denna 
handel.

Or. en

Motivering

Artikel 17.2 i förslaget till MiFID bör säkerställa att värdepappersföretaget tillhandahåller 
den behöriga myndigheten all ytterligare begärd information.

Ändringsförslag 585
Gay Mitchell

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett värdepappersföretag som bedriver 
algoritmisk handel ska minst årligen 
överlämna till den behöriga myndigheten i 
sin hemmedlemsstat en beskrivning av 
egenskaperna hos sina strategier för 
algoritmisk handel, närmare uppgifter om 
de handelsparametrar eller handelsgränser 
som gäller för systemet, de centrala 
överensstämmelse- och 

2. Ett värdepappersföretag som bedriver 
algoritmisk handel ska årligen eller på 
begäran överlämna till den behöriga 
myndigheten i sin hemmedlemsstat en 
beskrivning av egenskaperna hos sina 
strategier för algoritmisk handel, närmare 
uppgifter om de handelsparametrar eller 
handelsgränser som gäller för systemet, de 
centrala överensstämmelse- och 
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riskkontrollåtgärder som det har inrättat för 
att säkerställa att villkoren i punkt 1 är 
uppfyllda samt närmare uppgifter om 
testningen av sina system. En behörig 
myndighet får när som helst begära 
ytterligare information från ett 
värdepappersföretag om dess algoritmiska 
handel och om de system som används för 
denna handel.

riskkontrollåtgärder som det har inrättat för 
att säkerställa att villkoren i punkt 1 är 
uppfyllda samt närmare uppgifter om 
testningen av sina system. En behörig 
myndighet får när som helst begära 
ytterligare information från ett 
värdepappersföretag om dess algoritmiska 
handel och om de system som används för 
denna handel.

Or. en

Ändringsförslag 586
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett värdepappersföretag som bedriver 
algoritmisk handel ska minst årligen 
överlämna till den behöriga myndigheten i 
sin hemmedlemsstat en beskrivning av 
egenskaperna hos sina strategier för 
algoritmisk handel, närmare uppgifter om 
de handelsparametrar eller handelsgränser 
som gäller för systemet, de centrala 
överensstämmelse- och 
riskkontrollåtgärder som det har inrättat för 
att säkerställa att villkoren i punkt 1 är 
uppfyllda samt närmare uppgifter om 
testningen av sina system. En behörig 
myndighet får när som helst begära 
ytterligare information från ett 
värdepappersföretag om dess algoritmiska 
handel och om de system som används för 
denna handel.

2. Ett värdepappersföretag som bedriver 
algoritmisk handel ska minst årligen 
överlämna till den behöriga myndigheten i 
sin hemmedlemsstat en beskrivning av 
egenskaperna hos sina strategier för 
algoritmisk handel, närmare uppgifter om 
de handelsparametrar eller handelsgränser 
som gäller för systemet, de centrala 
överensstämmelse- och 
riskkontrollåtgärder som det har inrättat för 
att säkerställa att villkoren i punkt 1 är 
uppfyllda samt närmare uppgifter om 
testningen av sina system. En behörig 
myndighet får när som helst begära 
ytterligare information från ett 
värdepappersföretag om dess algoritmiska 
handel och om de system som används för 
denna handel, inbegripet källkoden för 
algoritmerna.

Or. en

Ändringsförslag 587
Robert Goebbels, Pervenche Berès
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Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ett värdepappersföretag som har en 
strategi för högfrekvenshandel ska 
dagligen tillhandahålla den behöriga 
myndigheten i sin hemmedlemsstat den 
obearbetade verifieringskedjan för den 
bud- och handelsverksamhet som bedrivs 
på en reglerad marknad eller 
MTF-plattform.

Or. en

Motivering

En uttömmande verifieringskedja för en högfrekvenshandelsalgoritms bud- och 
handelsverksamhet är ett viktigt verktyg för att övervaka marknadsmissbruk på olika 
handelsplatser. Marknadsövergripande tillsyn förekommer inte i dagsläget. En sådan 
verifieringskedja kommer också att göra det möjligt för tillsynsmyndigheterna att bättre 
förstå högfrekvenshandelns mönster och särskilt dess mycket höga förhållande mellan order 
och handel.

Ändringsförslag 588
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ett värdepappersföretag som har en 
strategi för högfrekvenshandel ska i en 
godkänd form lagra den obearbetade 
verifieringkedjan för all bud- och 
handelsverksamhet som bedrivs på en 
handelsplats och på begäran 
tillgängliggöra den för den nationella 
behöriga myndigheten.

Or. en
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Motivering

De diskussioner som har pågått i USA sedan blixtkraschen har fokuserat på behovet av att 
återuppbygga en konsoliderad verifieringskedja på marknaden för att till fullo kunna 
fastställa det exakta händelseförlopp som ledde fram till de anormala marknadsförhållanden 
som uppstod. Att samla in dessa uppgifter centralt skulle ur teknisk synvinkel bli mycket 
betungande och dyrt för de offentliga myndigheterna. Enskilda företag bör kunna lagra sina 
egna uppgifter så att de behöriga myndigheterna kan rekonstruera marknaden för den 
händelse detta skulle behövas.

Ändringsförslag 589
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ett värdepappersföretag som har en 
strategi för högfrekvenshandel ska 
tillhandahålla den behöriga myndigheten 
den obearbetade verifieringskedjan för sin 
bud- och handelsverksamhet. Esma ska ta 
fram bindande tekniska standarder för att 
definiera de uppgifter som ska 
tillhandahållas och formatet för dem.

Or. en

Ändringsförslag 590
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Esma ska utarbeta ett förslag till 
tekniska tillsynsstandarder för att 
definiera de uppgifter som ska 
tillhandahållas och formatet för dem, i 
enlighet med punkt 2a, så att 
verifieringskedjan kan konsolideras för 
alla medlemsstater.
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Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast den […]*.
Kommissionen ska delegeras befogenhet 
att anta de tekniska tillsynsstandarder 
som avses i första stycket i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.
______________
*EUT, för in datum: tolv månader efter 
det att detta direktiv har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Effektiv tillsyn av dagens globala marknader kräver att uppgifter om högfrekvenshandel 
konsolideras på internationell nivå.

Ändringsförslag 591
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En strategi för algoritmisk handel ska 
tillämpas kontinuerligt under de öppettider 
som gäller för den handelsplats till vilken 
företaget skickar order eller för de system 
genom vilka det genomför transaktioner.
Handelsparametrarna eller 
handelsgränserna i en strategi för 
algoritmisk handel ska säkerställa att 
strategin skickar ut fasta bud till 
konkurrenskraftiga priser så att likviditet 
alltid tillhandahålls regelbundet och 
fortlöpande till dessa handelsplatser, 
oberoende av rådande marknadsvillkor.

3. Ett värdepappersföretag som bedriver
algoritmisk handel ska se till att varje 
enskild strategi det använder för 
algoritmisk högfrekvenshandel tillämpas 
kontinuerligt under de öppettider som 
gäller för den handelsplats till vilken 
värdepappersföretaget skickar order eller 
för de system genom vilka det genomför 
transaktioner. Handelsparametrarna eller 
handelsgränserna i en sådan strategi för 
algoritmisk högfrekvenshandel ska 
säkerställa att strategin skickar ut fasta bud 
till konkurrenskraftiga priser som är i linje 
med dess ordinarie affärsmetoder så att 
likviditet alltid tillhandahålls regelbundet 
och fortlöpande till dessa handelsplatser.

Under exceptionella omständigheter, om 
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detta skulle strida mot de riskkontroller 
som fastställts i enlighet med punkt 1, får 
värdepappersföretag dra sig tillbaka från 
marknaden. Esma ska utarbeta riktlinjer 
för att fastställa vilka förhållanden som 
skulle berättiga ett sådant 
tillbakadragande så att handelsplatser 
kan införliva dem i sina 
verksamhetsbestämmelser.
Om ett värdepappersföretag drar sig 
tillbaka från marknaden med hänvisning 
till bestämmelserna i denna punkt måste 
det omedelbart informera handelsplatsen 
och den nationella behöriga myndigheten.

Or. en

Motivering

Detta är i linje med tankegångarna i kommissionens icke-officiella dokument om 
högfrekvenshandel enligt vilka det finns omständigheter där ett värdepappersföretags 
riskkontroller kommer att kräva att det upphör att skicka kontinuerliga bud. Det organ som är 
bäst lämpat att övervaka detta är dock handelsplatsen inom ramen för sina bestämmelser om 
marknadsgarant/likviditetstillhandahållande, i samarbete med den behöriga myndigheten. 
Riktlinjer från Esma ska fastställa parametrarna, men handelsplatserna är de som bäst vet 
vad som verkligen är fördelaktigt när det gäller att stabilisera marknaden i samband med 
exceptionella förhållanden.

Ändringsförslag 592
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En strategi för algoritmisk handel ska 
tillämpas kontinuerligt under de öppettider 
som gäller för den handelsplats till vilken 
företaget skickar order eller för de system 
genom vilka det genomför transaktioner.
Handelsparametrarna eller 
handelsgränserna i en strategi för
algoritmisk handel ska säkerställa att 
strategin skickar ut fasta bud till 
konkurrenskraftiga priser så att likviditet 

3. Ett värdepappersföretag som bedriver
algoritmisk handel ska se till att varje 
enskild strategi det använder för 
algoritmisk högfrekvenshandel tillämpas 
kontinuerligt under de öppettider som 
gäller för den handelsplats till vilken 
värdepappersföretaget skickar order eller 
för de system genom vilka det genomför 
transaktioner. Handelsparametrarna eller 
handelsgränserna i en sådan strategi för 
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alltid tillhandahålls regelbundet och 
fortlöpande till dessa handelsplatser, 
oberoende av rådande marknadsvillkor.

algoritmisk högfrekvenshandel ska 
säkerställa att strategin skickar ut fasta bud 
till konkurrenskraftiga priser som är i linje 
med dess ordinarie affärsmetoder så att 
likviditet alltid tillhandahålls regelbundet 
och fortlöpande till dessa handelsplatser, 
med undantag för under exceptionella 
omständigheter, som ska fastställas av 
kommissionen genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 94, där detta skulle 
kunna strida mot de riskkontroller som 
fastställts i enlighet med punkt 1.

Värdepappersföretaget ska från sin 
behöriga myndighet begära tillstånd att få 
frångå den skyldighet som fastställs i 
första stycket. Den behöriga myndigheten 
ska inom 24 timmar bedöma huruvida de 
exceptionella omständigheter som 
fastställs i den delegerade akt som avses i 
första stycket föreligger, och fatta ett 
beslut. Om detta beslut medger att 
värdepappersföretaget frångår den 
skyldighet som fastställs i första stycket 
ska den behöriga myndigheten underrätta 
Esma om beslutet. Esma ska omedelbart 
underrätta de behöriga myndigheterna i 
övriga medlemsstater. Om en behörig 
myndighet motsätter sig en åtgärd som 
vidtagits av en annan behörig myndighet 
avseende ett värdepappersföretag som 
tillhandahåller tjänster på dess 
territorium, får Esma bistå dessa 
myndigheter med att komma fram till en 
överenskommelse, i enlighet med 
artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010. 
Förlikningen ska slutföras inom 
två dagar. Om de behöriga myndigheterna 
inte lyckas nå en överenskommelse inom 
förlikningsfasen, får Esma fatta ett beslut 
i enlighet med artikel 19.3 i förordning 
(EU) nr 1905/2010. Beslutet ska fattas 
inom två dagar.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget bygger på ett icke-officiellt dokument från kommissionen.

Ändringsförslag 593
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En strategi för algoritmisk handel ska 
tillämpas kontinuerligt under de öppettider 
som gäller för den handelsplats till vilken 
företaget skickar order eller för de system 
genom vilka det genomför transaktioner.
Handelsparametrarna eller 
handelsgränserna i en strategi för 
algoritmisk handel ska säkerställa att 
strategin skickar ut fasta bud till 
konkurrenskraftiga priser så att likviditet 
alltid tillhandahålls regelbundet och 
fortlöpande till dessa handelsplatser, 
oberoende av rådande marknadsvillkor.

3. Ett värdepappersföretag som deltar i ett 
marknadsgarantsystem som erbjuds av en 
handelsplats ska ingå ett bindande 
skriftligt avtal med handelsplatsen 
avseende de huvudsakliga skyldigheter 
som deltagande i detta 
marknadsgarantsystem innebär och ska 
följa systemets villkor, som bl.a. omfattar 
tillhandahållande av likviditet under 
rådande marknadsvillkor. 
Värdepappersföretaget ska ha infört 
effektiva system och riskkontroller för att 
säkerställa att det alltid kan uppfylla sina 
skyldigheter enligt det bindande skriftliga 
avtalet. En strategi för algoritmisk handel 
som används av ett värdepappersföretag 
för att delta i ett marknadsgarantsystem
ska tillämpas kontinuerligt under de 
öppettider som gäller för den handelsplats 
till vilken företaget skickar order eller för 
de system genom vilka det genomför 
transaktioner, såvida inget annat framgår 
av bestämmelserna i det bindande 
skriftliga avtalet. Handelsparametrarna 
eller handelsgränserna i en strategi för 
algoritmisk handel ska säkerställa att 
strategin skickar ut fasta bud till 
konkurrenskraftiga priser så att likviditet 
alltid tillhandahålls regelbundet och 
fortlöpande till dessa handelsplatser, under 
ett minimum av de timmar som 
handelsplatsen utan avbrott är öppen, 
med beaktande av rådande 
marknadsvillkor, bestämmelser och 
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föreskrifter.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ska läsas tillsammans med ändringsförslagen från Wortmann-Kool till 
artikel 51.1a (ny) och artikel 51.7.

Ändringsförslag 594
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En strategi för algoritmisk handel ska 
tillämpas kontinuerligt under de öppettider 
som gäller för den handelsplats till vilken 
företaget skickar order eller för de system 
genom vilka det genomför transaktioner.
Handelsparametrarna eller 
handelsgränserna i en strategi för 
algoritmisk handel ska säkerställa att 
strategin skickar ut fasta bud till 
konkurrenskraftiga priser så att likviditet 
alltid tillhandahålls regelbundet och 
fortlöpande till dessa handelsplatser, 
oberoende av rådande marknadsvillkor.

3. Strategier för högfrekvenshandel som 
uppfyller villkoren i artikel 4.2.30b ska, i 
den omfattning som specificerats av Esma 
och som är nödvändig för att säkerställa 
att marknaderna fungerar utan 
störningar, kontinuerligt kunna tillämpas 
under de öppettider som gäller för den 
handelsplats till vilken företaget skickar 
order eller för de system genom vilka det 
genomför transaktioner. Företag som 
använder sig av marknadsgarantstrategier 
ska uppfylla särskilda krav som fastställts 
av handelsplatserna i samråd med de 
behöriga myndigheterna så att likviditet 
tillhandahålls på den berörda 
handelsplatsen och investerarnas 
förtroende för marknaden upprätthålls.

Or. en

Motivering

Endast värdepappersföretag som har en marknadsgarantstrategi kan uppmanas att 
tillhandahålla marknadsgarantitjänster. Esmas riktlinjer om system och kontroller i en 
automatiserad handelsmiljö som avser denna fråga bör beaktas genom tekniska standarder. 
Denna text gör det möjligt för Esma/handelsplatser att korrekt anpassa tillämpningen av 
kraven i artikel 17.3, både när det gäller vilka strategier för högfrekvenshandel som kraven 
gäller och skärpan i dessa krav. 
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Ändringsförslag 595
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En strategi för algoritmisk handel ska 
tillämpas kontinuerligt under de öppettider 
som gäller för den handelsplats till vilken 
företaget skickar order eller för de system 
genom vilka det genomför transaktioner.
Handelsparametrarna eller 
handelsgränserna i en strategi för 
algoritmisk handel ska säkerställa att 
strategin skickar ut fasta bud till 
konkurrenskraftiga priser så att likviditet 
alltid tillhandahålls regelbundet och 
fortlöpande till dessa handelsplatser, 
oberoende av rådande marknadsvillkor.

3. Ett värdepappersföretag som bedriver
algoritmisk handel ska se till att varje 
enskild strategi det använder för 
algoritmisk högfrekvenshandel tillämpas 
kontinuerligt under de öppettider som 
gäller för den handelsplats till vilken 
företaget skickar order eller för de system 
genom vilka det genomför transaktioner. 
Handelsparametrarna eller 
handelsgränserna i en sådan strategi för 
algoritmisk högfrekvenshandel ska 
säkerställa att strategin alltid skickar ut 
fasta bud till konkurrenskraftiga priser så 
att likviditet alltid tillhandahålls 
regelbundet och fortlöpande till dessa 
handelsplatser, oberoende av rådande 
marknadsvillkor.

Or. en

Motivering

Eftersom syftet med många handelsalgoritmer inte är att göra vinst oberoende av 
prisrörelsens riktning är det inte lämpligt att kräva att de ska garantera en marknad. Detta 
krav är dock lämpligt för högfrekvenshandel och mildrar risken för att dessa aktörer ska dra 
tillbaka likviditet just när marknaden behöver den som mest. Det är också viktigt att 
garantera att företag som bedriver högfrekvenshandel kontinuerligt skickar bud till 
realistiska priser.
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Ändringsförslag 596
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En strategi för algoritmisk handel ska 
tillämpas kontinuerligt under de öppettider 
som gäller för den handelsplats till vilken 
företaget skickar order eller för de system 
genom vilka det genomför transaktioner.
Handelsparametrarna eller 
handelsgränserna i en strategi för 
algoritmisk handel ska säkerställa att 
strategin skickar ut fasta bud till 
konkurrenskraftiga priser så att likviditet 
alltid tillhandahålls regelbundet och 
fortlöpande till dessa handelsplatser, 
oberoende av rådande marknadsvillkor.

3. Ett värdepappersföretag som uppfyller 
villkoren i artikel 4.6 ska bedriva så 
kontinuerlig verksamhet som möjligt
under de öppettider som gäller för den 
handelsplats till vilken företaget skickar 
order eller för det system genom vilka det 
genomför transaktioner. Detta 
värdepappersföretags handelsstrategi ska 
säkerställa att det kontinuerligt skickar ut 
fasta bud till konkurrenskraftiga priser så 
att likviditet alltid tillhandahålls 
regelbundet och fortlöpande till dessa 
handelsplatser.

Or. en

Ändringsförslag 597
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
genomförandestandarder avseende 
kraven i punkt 3, särskilt om det 
förekommer marknadsstress. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska genomförandestandarder 
som avses i första stycket i enlighet med 
artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010. 
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska genomförandestandarder till 
kommissionen senast den […]*.
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_____________
*EUT, för in datum: …

Or. en

Motivering

Genom tekniska standarder bör hänsyn tas till Esmas riktlinjer om system och kontroller i en 
automatiserad handelsmiljö, med koppling till artikel 17.3, och till omfattningen av och 
skärpan på de skyldigheter som tillämpas på vissa strategier för högfrekvenshandel.

Ändringsförslag 598
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Ett värdepappersföretag som bedriver 
en strategi för högfrekvenshandel ska se 
till att en position i ett finansiellt 
instrument som köps eller säljs behålls i 
minst 30 sekunder.

Or. en

Ändringsförslag 599
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Handelsplatser ska kunna ta ut 
avgifter av sina medlemmar eller 
deltagare så att förhållandet mellan 
transaktioner och order ligger på en nivå 
som gör att marknadsplatsen kan fungera 
utan störningar.
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Or. en

Motivering

Kompletterande avgifter har visat sig vara effektiva för att hålla förhållandet mellan 
transaktion och order på en nivå som gör att den berörda marknaden kan fungera utan 
störningar.

Ändringsförslag 600
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ett värdepappersföretag som 
tillhandahåller direkt elektronisk åtkomst 
till en handelsplats ska ha inrättat effektiva 
system och kontroller som säkerställer att 
lämpligheten hos personer som använder 
tjänsten bedöms och granskas på lämpligt 
sätt, att personer som använder tjänsten 
förhindras att överskrida förinställda 
handels- och kredittrösklar, att handel som 
bedrivs av personer som använder tjänsten 
övervakas vederbörligen och att lämplig 
riskkontroll förhindrar handel som kan 
skapa risker för värdepappersföretaget 
självt eller som skulle kunna skapa eller 
bidra till en oordnad marknad eller stå i 
strid mot förordning (EU) nr [MAR] eller 
de regler som gäller för handelsplatsen.
Värdepappersföretaget ska säkerställa att 
det finns ett bindande skriftligt avtal 
mellan företaget och personen rörande de 
huvudsakliga rättigheter och skyldigheter 
som följer av tillhandahållandet av tjänsten 
och att företaget enligt avtalet behåller 
ansvaret för att säkerställa att handel med 
användning av den tjänsten uppfyller 
kraven i detta direktiv, förordning (EU) 
nr [MAR] och de regler som gäller för 
handelsplatsen.

4. Ett värdepappersföretag som 
tillhandahåller direkt elektronisk åtkomst 
eller sponsrad åtkomst till en handelsplats 
ska ha inrättat effektiva system och 
kontroller som säkerställer att lämpligheten 
hos personer som använder tjänsten 
bedöms och granskas på lämpligt sätt, att 
personer som använder tjänsten förhindras 
att överskrida förinställda handels- och 
kredittrösklar, att handel som bedrivs av 
personer som använder tjänsten övervakas 
vederbörligen och att lämplig riskkontroll 
tillämpas i enlighet med förordning (EU) 
nr [MAR] eller de regler som gäller för 
handelsplatsen. Värdepappersföretaget ska 
säkerställa att det finns ett bindande 
skriftligt avtal mellan företaget och 
personen rörande de huvudsakliga 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
tillhandahållandet av tjänsten och att 
ansvaret enligt avtalet för att säkerställa att 
handel med användning av den tjänsten 
uppfyller kraven i detta direktiv, 
förordning (EU) nr [MAR] samt att de 
regler som gäller för handelsplatsen är 
tydliga. Värdepappersföretag ska inte 
tillhandahålla obegränsad sponsrat 
tillträde till en handelsplats.
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Or. en

Motivering

Denna formulering föreslås för att säkerställa att värdepappersföretag som erbjuder direkt 
elektroniskt tillträde eller sponsrad tillträde har lämpliga kontroller som genomförs före 
handeln och organisatoriska krav för att främja en rättvis och ordnad handel i en 
automatiserad handelsmiljö, inbegripet inbyggt och automatiskt avslag av order som inte 
håller sig inom vissa parametrar. Detta följer Esmas riktlinjer för system och kontroller som 
utfärdades den 22 december 2011, ref. Esma/2011/456.

Ändringsförslag 601
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ett värdepappersföretag som 
tillhandahåller direkt elektronisk åtkomst 
till en handelsplats ska ha inrättat 
effektiva system och kontroller som 
säkerställer att lämpligheten hos personer 
som använder tjänsten bedöms och 
granskas på lämpligt sätt, att personer 
som använder tjänsten förhindras att 
överskrida förinställda handels- och 
kredittrösklar, att handel som bedrivs av 
personer som använder tjänsten 
övervakas vederbörligen och att lämplig 
riskkontroll förhindrar handel som kan 
skapa risker för värdepappersföretaget 
självt eller som skulle kunna skapa eller 
bidra till en oordnad marknad eller stå i 
strid mot förordning (EU) nr [MAR] eller 
de regler som gäller för handelsplatsen.
Värdepappersföretaget ska säkerställa att 
det finns ett bindande skriftligt avtal 
mellan företaget och personen rörande de 
huvudsakliga rättigheter och skyldigheter 
som följer av tillhandahållandet av 
tjänsten och att företaget enligt avtalet 
behåller ansvaret för att säkerställa att 
handel med användning av den tjänsten 

4. Värdepappersföretag ska inte 
tillhandahålla direkt elektronisk åtkomst 
till en handelsplats.
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uppfyller kraven i detta direktiv, 
förordning (EU) nr [MAR] och de regler 
som gäller för handelsplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 602
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ett värdepappersföretag som 
tillhandahåller direkt elektronisk åtkomst
till en handelsplats ska ha inrättat effektiva 
system och kontroller som säkerställer att 
lämpligheten hos personer som använder 
tjänsten bedöms och granskas på lämpligt 
sätt, att personer som använder tjänsten 
förhindras att överskrida förinställda 
handels- och kredittrösklar, att handel som 
bedrivs av personer som använder tjänsten 
övervakas vederbörligen och att lämplig 
riskkontroll förhindrar handel som kan 
skapa risker för värdepappersföretaget 
självt eller som skulle kunna skapa eller 
bidra till en oordnad marknad eller stå i 
strid mot förordning (EU) nr [MAR] eller 
de regler som gäller för handelsplatsen.
Värdepappersföretaget ska säkerställa att 
det finns ett bindande skriftligt avtal 
mellan företaget och personen rörande de 
huvudsakliga rättigheter och skyldigheter 
som följer av tillhandahållandet av tjänsten 
och att företaget enligt avtalet behåller 
ansvaret för att säkerställa att handel med 
användning av den tjänsten uppfyller 
kraven i detta direktiv, förordning (EU) 
nr MAR] och de regler som gäller för 
handelsplatsen.

4. Värdepappersföretag ska inte 
tillhandahålla sponsrad åtkomst till en 
handelsplats. Ett värdepappersföretag som 
tillhandahåller direkt marknadstillträde till 
en handelsplats ska ha inrättat effektiva 
system och kontroller som säkerställer att 
lämpligheten hos personer som använder 
tjänsten bedöms och granskas på lämpligt 
sätt, att personer som använder tjänsten 
förhindras att överskrida förinställda 
handels- och kredittrösklar, att handel som 
bedrivs av personer som använder tjänsten 
övervakas vederbörligen och att lämplig 
riskkontroll förhindrar handel som kan 
skapa risker för värdepappersföretaget 
självt eller som skulle kunna skapa eller 
bidra till en oordnad marknad eller stå i
strid mot förordning (EU) nr [MAR] eller 
de regler som gäller för handelsplatsen. 
Värdepappersföretaget ska säkerställa att 
det finns ett bindande skriftligt avtal 
mellan företaget och personen rörande de 
huvudsakliga rättigheter och skyldigheter 
som följer av tillhandahållandet av tjänsten 
och att företaget enligt avtalet behåller 
ansvaret för att säkerställa att handel med 
användning av den tjänsten uppfyller 
kraven i detta direktiv, förordning (EU) 
nr [MAR] och de regler som gäller för 
handelsplatsen.

Or. en
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Ändringsförslag 603
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ett värdepappersföretag som 
tillhandahåller direkt elektronisk åtkomst 
till en handelsplats ska ha inrättat effektiva 
system och kontroller som säkerställer att 
lämpligheten hos personer som använder 
tjänsten bedöms och granskas på lämpligt 
sätt, att personer som använder tjänsten 
förhindras att överskrida förinställda 
handels- och kredittrösklar, att handel som 
bedrivs av personer som använder tjänsten 
övervakas vederbörligen och att lämplig 
riskkontroll förhindrar handel som kan 
skapa risker för värdepappersföretaget 
självt eller som skulle kunna skapa eller 
bidra till en oordnad marknad eller stå i 
strid mot förordning (EU) nr [MAR] eller 
de regler som gäller för handelsplatsen.
Värdepappersföretaget ska säkerställa att 
det finns ett bindande skriftligt avtal 
mellan företaget och personen rörande de 
huvudsakliga rättigheter och skyldigheter 
som följer av tillhandahållandet av tjänsten 
och att företaget enligt avtalet behåller 
ansvaret för att säkerställa att handel med 
användning av den tjänsten uppfyller 
kraven i detta direktiv, förordning (EU) 
nr [MAR] och de regler som gäller för 
handelsplatsen.

4. Ett värdepappersföretag som 
tillhandahåller direkt elektronisk åtkomst 
till en handelsplats ska ha inrättat effektiva 
system och kontroller som säkerställer att 
lämpligheten hos personer som använder 
tjänsten bedöms och granskas på lämpligt 
sätt, att personer som använder tjänsten 
förhindras att överskrida förinställda 
handels- och kredittrösklar, att handel som 
bedrivs av personer som använder tjänsten 
övervakas vederbörligen och att lämplig 
riskkontroll förhindrar handel som kan 
skapa risker för värdepappersföretaget 
självt eller som skulle kunna skapa eller 
bidra till en oordnad marknad eller stå i 
strid mot förordning (EU) nr [MAR] eller 
de regler som gäller för handelsplatsen 
samt ska övervaka förhållandet mellan 
lagda och utförda order. 
Värdepappersföretaget ska säkerställa att 
det finns ett bindande skriftligt avtal 
mellan företaget och personen rörande de 
huvudsakliga rättigheter och skyldigheter 
som följer av tillhandahållandet av tjänsten 
och att företaget enligt avtalet behåller 
ansvaret för att säkerställa att handel med 
användning av den tjänsten uppfyller 
kraven i detta direktiv, förordning (EU) 
nr [MAR] och de regler som gäller för 
handelsplatsen.

Or. en

Motivering

Vid sidan av reglerade marknader (artikel 51.3) ska MTF-operatörer och OTF-operatörer, 
enheter som erbjuder tjänster för direkt marknadstillträde, övervaka förhållandet mellan 
lagda och annullerade order. En gräns för detta förhållande ska fastställas i artikel 8.3.C i 
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MAD i ett nytt led: ”annullering av order som överskrider det dagliga förhållandet på 
30 procent mellan utförda och lagda order, såvida inte en skriftlig förklaring överlämnas till 
myndigheten”.

Ändringsförslag 604
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ett värdepappersföretag som 
tillhandahåller direkt elektronisk åtkomst
till en handelsplats ska ha inrättat effektiva 
system och kontroller som säkerställer att 
lämpligheten hos personer som använder 
tjänsten bedöms och granskas på lämpligt 
sätt, att personer som använder tjänsten 
förhindras att överskrida förinställda 
handels- och kredittrösklar, att handel som 
bedrivs av personer som använder tjänsten 
övervakas vederbörligen och att lämplig 
riskkontroll förhindrar handel som kan 
skapa risker för värdepappersföretaget 
självt eller som skulle kunna skapa eller 
bidra till en oordnad marknad eller stå i 
strid mot förordning (EU) nr [MAR] eller 
de regler som gäller för handelsplatsen.
Värdepappersföretaget ska säkerställa att 
det finns ett bindande skriftligt avtal 
mellan företaget och personen rörande de 
huvudsakliga rättigheter och skyldigheter 
som följer av tillhandahållandet av tjänsten 
och att företaget enligt avtalet behåller 
ansvaret för att säkerställa att handel med 
användning av den tjänsten uppfyller 
kraven i detta direktiv, förordning (EU) 
nr [MAR] och de regler som gäller för 
handelsplatsen.

4. Ett värdepappersföretag som 
tillhandahåller direkt marknadstillträde till 
en handelsplats ska ha inrättat effektiva 
system och kontroller som säkerställer att 
lämpligheten hos personer som använder 
tjänsten bedöms och granskas på lämpligt 
sätt, att personer som använder tjänsten 
förhindras att överskrida förinställda 
handels- och kredittrösklar, att handel som 
bedrivs av personer som använder tjänsten 
övervakas vederbörligen och att lämplig 
riskkontroll förhindrar handel som kan 
skapa risker för värdepappersföretaget 
självt eller som skulle kunna skapa eller 
bidra till en oordnad marknad eller stå i 
strid mot förordning (EU) nr [MAR] eller 
de regler som gäller för handelsplatsen. 
Värdepappersföretaget ska säkerställa att 
det finns ett bindande skriftligt avtal 
mellan företaget och personen rörande de 
huvudsakliga rättigheter och skyldigheter 
som följer av tillhandahållandet av tjänsten 
och att företaget enligt avtalet behåller 
ansvaret för att säkerställa att handel med 
användning av den tjänsten uppfyller 
kraven i detta direktiv, förordning (EU) 
nr [MAR] och de regler som gäller för 
handelsplatsen.

Or. en

Motivering

Hänvisningar till direkt elektronisk åtkomst bör ändras till ”direkt marknadstillträde” så att 
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de överensstämmer med Esmas tekniska riktlinjer från februari 2012 om system och 
kontroller i en automatiserad handelsmiljö för handelsplattsformar, värdepappersföretag och 
behöriga myndigheter (ESMA/2012/122(EN)).

Ändringsförslag 605
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ett värdepappersföretag som 
tillhandahåller direkt elektronisk åtkomst 
till en handelsplats ska ha inrättat effektiva 
system och kontroller som säkerställer att 
lämpligheten hos personer som använder 
tjänsten bedöms och granskas på lämpligt 
sätt, att personer som använder tjänsten 
förhindras att överskrida förinställda 
handels- och kredittrösklar, att handel som 
bedrivs av personer som använder tjänsten 
övervakas vederbörligen och att lämplig 
riskkontroll förhindrar handel som kan 
skapa risker för värdepappersföretaget 
självt eller som skulle kunna skapa eller 
bidra till en oordnad marknad eller stå i 
strid mot förordning (EU) nr [MAR] eller 
de regler som gäller för handelsplatsen.
Värdepappersföretaget ska säkerställa att 
det finns ett bindande skriftligt avtal 
mellan företaget och personen rörande de 
huvudsakliga rättigheter och skyldigheter 
som följer av tillhandahållandet av tjänsten 
och att företaget enligt avtalet behåller 
ansvaret för att säkerställa att handel med 
användning av den tjänsten uppfyller 
kraven i detta direktiv, förordning (EU) 
nr [MAR] och de regler som gäller för 
handelsplatsen.

4. Ett värdepappersföretag som 
tillhandahåller åtkomst till en handelsplats 
ska ha inrättat effektiva system och 
kontroller som säkerställer att lämpligheten 
hos personer som använder tjänsten 
bedöms och granskas på lämpligt sätt, att 
personer som använder tjänsten förhindras 
att överskrida förinställda handels- och 
kredittrösklar, att handel som bedrivs av 
personer som använder tjänsten övervakas 
vederbörligen och att lämplig riskkontroll 
förhindrar handel som kan skapa risker för 
värdepappersföretaget självt eller som 
skulle kunna skapa eller bidra till en 
oordnad marknad eller stå i strid mot 
förordning (EU) nr [MAR] eller de regler 
som gäller för handelsplatsen. 
Värdepappersföretaget ska säkerställa att 
det finns ett bindande skriftligt avtal 
mellan företaget och personen rörande de 
huvudsakliga rättigheter och skyldigheter 
som följer av tillhandahållandet av tjänsten 
och att företaget enligt avtalet behåller 
ansvaret för att säkerställa att handel med 
användning av den tjänsten uppfyller 
kraven i detta direktiv, förordning (EU) 
nr [MAR] och de regler som gäller för 
handelsplatsen.

Or. en

Motivering

Ett värdepappersföretag som erbjuder åtkomst, oavsett om det rör sig om direkt elektronisk 
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åtkomst eller sponsrad åtkomst, måste ha infört lämpliga förhandskontroller avseende handel 
och organisatoriska krav för att säkerställa marknadsintegritet och effektiva marknader.

Ändringsförslag 606
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ett värdepappersföretag som 
tillhandahåller direkt elektronisk åtkomst
till en handelsplats ska ha inrättat effektiva 
system och kontroller som säkerställer att 
lämpligheten hos personer som använder 
tjänsten bedöms och granskas på lämpligt 
sätt, att personer som använder tjänsten 
förhindras att överskrida förinställda 
handels- och kredittrösklar, att handel som 
bedrivs av personer som använder tjänsten 
övervakas vederbörligen och att lämplig 
riskkontroll förhindrar handel som kan 
skapa risker för värdepappersföretaget 
självt eller som skulle kunna skapa eller 
bidra till en oordnad marknad eller stå i 
strid mot förordning (EU) nr [MAR] eller 
de regler som gäller för handelsplatsen.
Värdepappersföretaget ska säkerställa att 
det finns ett bindande skriftligt avtal 
mellan företaget och personen rörande de 
huvudsakliga rättigheter och skyldigheter 
som följer av tillhandahållandet av tjänsten 
och att företaget enligt avtalet behåller 
ansvaret för att säkerställa att handel med 
användning av den tjänsten uppfyller 
kraven i detta direktiv, förordning (EU) 
nr [MAR] och de regler som gäller för 
handelsplatsen.

4. Ett värdepappersföretag som 
tillhandahåller direkt marknadstillträde till
en handelsplats ska ha inrättat effektiva 
system och kontroller som säkerställer att 
lämpligheten hos personer som använder 
tjänsten bedöms och granskas på lämpligt 
sätt, att personer som använder tjänsten 
förhindras att överskrida förinställda 
handels- och kredittrösklar, att handel som 
bedrivs av personer som använder tjänsten 
övervakas vederbörligen och att lämplig 
riskkontroll förhindrar handel som kan 
skapa risker för värdepappersföretaget 
självt eller som skulle kunna skapa eller 
bidra till en oordnad marknad eller stå i 
strid mot förordning (EU) nr [MAR] eller 
de regler som gäller för handelsplatsen. 
Värdepappersföretaget ska säkerställa att 
det finns ett bindande skriftligt avtal 
mellan företaget och personen rörande de 
huvudsakliga rättigheter och skyldigheter 
som följer av tillhandahållandet av tjänsten 
och att företaget enligt avtalet behåller 
ansvaret för att säkerställa att handel med 
användning av den tjänsten uppfyller 
kraven i detta direktiv, förordning (EU) 
nr [MAR] och de regler som gäller för 
handelsplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 607
Kay Swinburne
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Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Värdepappersföretag ska inte erbjuda 
sina kunder obegränsad direkt 
marknadstillträde till någon handelsplats.

Or. en

Motivering

I Esmas tekniska riktlinjer från februari 2012 om system och kontroller i en automatiserad 
handelsmiljö för handelsplattformar, värdepappersföretag och behöriga myndigheter 
(Esma/2012/122(EN)) fastställdes de kontrollnivåer som skulle ha inrättats för erbjudande av 
direkt marknadstillträde – obegränsad åtkomst eller obegränsad sponsrad åtkomst förbjöds. 
Detta bör stärkas i artiklarna i MiFID.

Ändringsförslag 608
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I syfte att tillse att ingen diskrimineras 
eller hindras i fråga om 
högfrekvenshandelns möjligheter ska 
medlemsstaterna även säkerställa att 
åtkomst till marknadsplatser 
tillhandahålls på lika villkor för alla.

Or. en
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Ändringsförslag 609
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I syfte att bekämpa sådant 
marknadsmissbruk som uppstår till följd 
av högfrekvenshandel ska 
medlemsstaterna tillse att reglerade 
marknader och andra handelsplatser har 
tillgång till de rätta instrumenten för 
tillsyn, uppföljning och kontroll avseende 
alla typer av transaktioner.

Or. en

Ändringsförslag 610
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om åtgärder för att 
specificera de detaljerade organisatoriska 
krav som fastställs i punkterna 1–5 som ska 
föreskrivas för värdepappersföretag som 
utför olika slags investeringstjänster 
och/eller investeringsverksamheter och 
sidotjänster eller kombinationer därav.

6. Esma ska utveckla förslag till tekniska 
tillsynsstandarder för att specificera de 
detaljerade organisatoriska krav som 
fastställs i punkterna 1–5 som ska 
föreskrivas för värdepappersföretag som 
utför olika slags investeringstjänster 
och/eller investeringsverksamheter och 
sidotjänster eller kombinationer därav.

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast den […]*.
Kommissionen ska delegeras befogenhet 
att anta de tekniska tillsynsstandarder 
som avses i första stycket i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.
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________________

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

Or. en

Motivering

Eftersom Esma redan har tagit fram riktlinjer på detta område besitter det större teknisk 
expertkunskap än kommissionen.

Ändringsförslag 611
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
94 i fråga om åtgärder för att specificera de 
detaljerade organisatoriska krav som 
fastställs i punkterna 1–5 som ska 
föreskrivas för värdepappersföretag som 
utför olika slags investeringstjänster 
och/eller investeringsverksamheter och 
sidotjänster eller kombinationer därav.

6. Esma ska utveckla förslag till tekniska 
tillsynsstandarder för att specificera de 
detaljerade organisatoriska krav som 
fastställs i punkterna 1–5 som ska 
föreskrivas för värdepappersföretag som 
utför olika slags investeringstjänster 
och/eller investeringsverksamheter och 
sidotjänster eller kombinationer därav.

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast den […]*.
Kommissionen ska delegeras befogenhet 
att anta de tekniska tillsynsstandarder 
som avses i första stycket i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.
_____________
*EUT, för in datum: …

Or. en
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Motivering

Detta är ett tekniskt ärende och ett område för vilket Esma redan har utfärdat riktlinjer, 
således är det lämpligare att befogenheten ges till Esma.

Ändringsförslag 612
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Ett finansinstitut som är auktoriserat 
enligt direktiv 2009/65/EG [om 
samordning av lagar och andra 
författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag)], direktiv 
2009/138/EG [om upptagande och 
utövande av försäkrings- och 
återförsäkringsverksamhet (Solvens II)], 
direktiv 2003/41/EG [om verksamhet i och 
tillsyn över tjänstepensionsinstitut] eller 
direktiv 2011/61/EU [om förvaltare av 
alternativa investeringsfonder ] ska 
fullgöra skyldigheterna i punkterna 1, 2, 
2a och 3 i denna artikel när det bedriver 
algoritmisk handel, inbegripet algoritmisk 
högfrekvenshandel.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget bygger på ett icke-officiellt dokument från kommissionen.
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Ändringsförslag 613
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Handel och avslut av transaktioner på
MTF-plattformar och OTF-plattformar

Handel och avslut av transaktioner på 
MTF-plattformar 

Or. en

Ändringsförslag 614
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver 
MTF-plattformar eller OTF-plattformar
förutom att de uppfyller kraven i artikel 16 
även upprättar överskådliga regler och 
förfaranden för en välordnad handel på lika 
villkor samt kriterier för effektivt utförande 
av order. De ska vara utrustade så att 
handelsplatsens tekniska operationer 
hanteras korrekt, och de ska ha vidtagit 
effektiva beredskapsåtgärder för att hantera 
riskerna för systemavbrott.

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver 
MTF-plattformar förutom att de uppfyller 
kraven i artikel 16 även upprättar 
överskådliga regler och förfaranden för en 
välordnad handel på lika villkor samt 
objektiva och icke skönsmässiga kriterier 
för effektivt utförande av order. De ska 
vara utrustade så att handelsplatsens 
tekniska operationer hanteras korrekt, och 
de ska ha vidtagit effektiva 
beredskapsåtgärder för att hantera riskerna 
för systemavbrott.

Or. en

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 615
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver 
MTF-plattformar eller OTF-plattformar
förutom att de uppfyller kraven i artikel 16 
även upprättar överskådliga regler och 
förfaranden för en välordnad handel på lika 
villkor samt kriterier för effektivt utförande 
av order. De ska vara utrustade så att 
handelsplatsens tekniska operationer 
hanteras korrekt, och de ska ha vidtagit 
effektiva beredskapsåtgärder för att hantera 
riskerna för systemavbrott.

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver 
MTF-plattformar förutom att de uppfyller 
kraven i artikel 16 även upprättar 
överskådliga och icke skönsmässiga regler 
och förfaranden för en välordnad handel på 
lika villkor samt objektiva och 
icke skönsmässiga kriterier för effektivt 
utförande av order. De ska vara utrustade 
så att handelsplatsens tekniska operationer 
hanteras korrekt, och de ska ha vidtagit 
effektiva beredskapsåtgärder för att hantera 
riskerna för systemavbrott.

Or. en

Motivering

Som ett resultat av detta ändringsförslag säkerställs det att alla multilaterala 
handelsplattformar, antingen de är reglerade marknader eller MTF-plattformar, är föremål 
för icke skönsmässiga utförandekrav som ger alla investerare ett förutsebart och rättvist 
resultat. Detta är mycket viktigt för att skydda investerare från godtyckliga priser.
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Ändringsförslag 616
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver 
MTF-plattformar eller OTF-plattformar
förutom att de uppfyller kraven i artikel 16 
även upprättar överskådliga regler och 
förfaranden för en välordnad handel på lika 
villkor samt kriterier för effektivt utförande 
av order. De ska vara utrustade så att 
handelsplatsens tekniska operationer 
hanteras korrekt, och de ska ha vidtagit 
effektiva beredskapsåtgärder för att hantera 
riskerna för systemavbrott.

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver 
MTF-plattformar förutom att de uppfyller 
kraven i artikel 16 även upprättar 
överskådliga regler och förfaranden för en 
välordnad handel på lika villkor samt 
objektiva och icke skönsmässiga kriterier 
för effektivt utförande av order. De ska 
vara utrustade så att handelsplatsens 
tekniska operationer hanteras korrekt, och 
de ska ha vidtagit effektiva 
beredskapsåtgärder för att hantera riskerna 
för systemavbrott.

Or. en

Ändringsförslag 617
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform
upprättar överskådliga regler för vilka 
kriterier som ska användas för att avgöra 
vilka finansiella instrument som får 
omsättas i dess system.

2. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform upprättar överskådliga 
regler för vilka kriterier som ska användas 
för att avgöra vilka finansiella instrument 
som får omsättas i dess system.

Or. en
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Motivering

OTF-plattformar stryks eftersom alla handelsplattformar som drivs av marknadsoperatörer 
eller värdepappersföretag inom ramen för multilateral handel ska vara föremål för 
marknadsregler (dvs. transparens, icke diskretionärt utförande, icke diskriminerande tillträde 
samt full marknadstillsyn).

Ändringsförslag 618
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska i tillämpliga fall 
kräva att värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform, 
med beaktande både av vilken 
användarkategori det rör sig om och 
typerna av omsatta instrument, 
tillhandahåller, eller är förvissade om att 
det finns tillgång till, allmänt tillgänglig 
information i tillräcklig omfattning för att 
dess användare ska kunna göra en 
investeringsbedömning.

Medlemsstaterna ska i tillämpliga fall 
kräva att värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform, med beaktande både av 
vilken användarkategori det rör sig om och 
typerna av omsatta instrument, 
tillhandahåller, eller är förvissade om att 
det finns tillgång till, allmänt tillgänglig 
information i tillräcklig omfattning för att 
dess användare ska kunna göra en 
investeringsbedömning.

Or. en

Motivering

OTF-plattformar stryks eftersom alla handelsplattformar som drivs av marknadsoperatörer 
eller värdepappersföretag inom ramen för multilateral handel ska vara föremål för 
marknadsregler (dvs. transparens, icke skönsmässigt utförande, icke diskriminerande tillträde 
samt full marknadstillsyn).
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Ändringsförslag 619
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag eller 
marknadsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform ska 
upprätta, offentliggöra och upprätthålla 
överskådliga, på objektiva regler grundade, 
regler för tillgång till dennas funktioner.

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag eller 
marknadsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform ska 
upprätta, offentliggöra och upprätthålla 
överskådliga och icke diskriminerande
regler, grundade på objektiva kriterier, för 
tillgång till dennas funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 620
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag eller 
marknadsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform ska 
upprätta, offentliggöra och upprätthålla 
överskådliga, på objektiva regler grundade, 
regler för tillgång till dennas funktioner.

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag eller 
marknadsoperatörer som driver en 
MTF-plattform ska upprätta, offentliggöra 
och upprätthålla överskådliga regler, 
grundade på objektiva kriterier.

Or. en

Motivering

OTF-plattformar stryks eftersom alla handelsplattformar som drivs av marknadsoperatörer 
eller värdepappersföretag inom ramen för multilateral handel ska vara föremål för 
marknadsregler (dvs. transparens, icke skönsmässigt utförande, icke diskriminerande tillträde 
samt full marknadstillsyn).
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Ändringsförslag 621
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag eller 
marknadsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform 
har vidtagit åtgärder för att klart kunna 
identifiera och hantera möjliga negativa 
följder, för driften av MTF-plattformen 
eller OTF-plattformen eller för dess 
deltagare, av intressekonflikter mellan 
MTF-plattformen, OTF-plattformen, dess 
ägare eller dess operatör och 
MTF-plattformens eller 
OTF-plattformens sunda funktionssätt.

Or. en

Motivering

Denna artikel omsätter innehållet i skäl 112 för MTF-plattformar och OTF-plattformar så att 
investerare får fler alternativ när det gäller val av motpart.

Ändringsförslag 622
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform
tydligt informerar sina användare om deras 
respektive skyldigheter vid avveckling av 
transaktioner som utförts i plattformens 
system. Medlemsstaterna ska kräva att de 

4. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform tydligt informerar sina 
användare om deras respektive 
skyldigheter vid avveckling av 
transaktioner som utförts i plattformens 
system. Medlemsstaterna ska kräva att de 



PE489.464v01-00 160/171 AM\901764SV.doc

SV

värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform har 
infört de funktioner som krävs för att 
underlätta effektiv avveckling av 
transaktioner som genomförs enligt MTF-
plattformens eller OTF-plattformens
system.

värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform har infört de funktioner 
som krävs för att underlätta effektiv 
avveckling av transaktioner som 
genomförs enligt MTF-plattformens 
system.

Or. en

Motivering

OTF-plattformar stryks eftersom alla handelsplattformar som drivs av marknadsoperatörer 
eller värdepappersföretag inom ramen för multilateral handel ska vara föremål för 
marknadsregler (dvs. transparens, icke skönsmässigt utförande, icke diskriminerande tillträde 
samt full marknadstillsyn).

Ändringsförslag 623
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om ett överlåtbart värdepapper som har 
upptagits till handel på en reglerad 
marknad också omsätts på en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform
utan emittentens samtycke, ska emittenten 
inte omfattas av någon skyldighet att 
offentliggöra finansiell information – inför 
emissionen, fortlöpande eller separat vid 
särskilda tillfällen – som gäller den 
MTF-plattformen eller OTF-plattformen.

5. Om ett överlåtbart värdepapper som har 
upptagits till handel på en reglerad 
marknad också omsätts på en 
MTF-plattform utan emittentens samtycke, 
ska emittenten inte omfattas av någon 
skyldighet att offentliggöra finansiell 
information – inför emissionen, 
fortlöpande eller separat vid särskilda 
tillfällen – som gäller den 
MTF-plattformen.

Or. en

Motivering

OTF-plattformar stryks eftersom alla handelsplattformar som drivs av marknadsoperatörer 
eller värdepappersföretag inom ramen för multilateral handel ska vara föremål för 
marknadsregler (dvs. transparens, icke skönsmässigt utförande, icke diskriminerande tillträde 
samt full marknadstillsyn).
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Ändringsförslag 624
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska kräva att varje 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatör som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform 
följer alla uppmaningar från den behöriga 
myndigheten enligt artikel 72.1 om att 
tillfälligt eller definitivt stoppa handeln 
med ett finansiellt instrument.

6. Medlemsstaterna ska kräva att varje 
värdepappersföretag eller
marknadsplatsoperatör som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform 
följer alla uppmaningar från den behöriga 
myndigheten enligt artikel 72.1 d och e om 
att tillfälligt eller definitivt stoppa handeln 
med ett finansiellt instrument.

Or. en

Ändringsförslag 625
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska kräva att varje 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatör som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform
följer alla uppmaningar från den behöriga 
myndigheten enligt artikel 72.1 om att 
tillfälligt eller definitivt stoppa handeln 
med ett finansiellt instrument.

6. Medlemsstaterna ska kräva att varje 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatör som driver en 
MTF-plattform följer alla uppmaningar 
från den behöriga myndigheten enligt 
artikel 72.1 om att tillfälligt eller definitivt 
stoppa handeln med ett finansiellt 
instrument.

Or. en

Motivering

OTF-plattformar stryks eftersom alla handelsplattformar som drivs av marknadsoperatörer 
eller värdepappersföretag inom ramen för multilateral handel ska vara föremål för 
marknadsregler (dvs. transparens, icke skönsmässigt utförande, icke diskriminerande tillträde 
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samt full marknadstillsyn).

Ändringsförslag 626
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform
tillhandahåller den behöriga myndigheten 
en detaljerad beskrivning av 
MTF-plattformens eller OTF-plattformens
funktion. Varje auktorisation för ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör som en MTF-plattform 
och en OTF-plattform ska anmälas till 
Esma. Esma ska upprätta en förteckning 
över samtliga MTF-plattformar och 
OTF-plattformar i unionen. Förteckningen 
ska innehålla information om de tjänster 
som en MTF-plattform eller en 
OTF-plattform tillhandahåller och ska 
även inbegripa den unika kod som 
identifierar MTF-plattformen och 
OTF-plattformen för användning i 
rapporter i enlighet med artikel 23 och 
artiklarna 5 och 9 i förordning (EU) 
nr …/… [MiFIR]. Den ska uppdateras 
regelbundet. Esma ska offentliggöra denna 
förteckning på sin webbplats och 
fortlöpande uppdatera den.

8. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
MTF-plattform tillhandahåller den 
behöriga myndigheten en detaljerad 
beskrivning av MTF-plattformens 
funktion, inbegripet all tillhörande 
infrastruktur som utgör en del av 
tjänsteerbjudandet och/eller kopplingar 
till värdepappersföretag, handelsföretag, 
reglerade marknader, MTF-plattformar 
eller systematiska internhandlare 
och/eller orderdirigeringsarrangemang.
Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
MTF-plattform tillhandahåller den 
behöriga myndigheten en detaljerad 
beskrivning av de åtgärder de vidtagit för 
att uppfylla kraven i artiklarna 3–10 i 
förordning (EU) nr …/… [MiFIR]. Varje 
auktorisation för ett värdepappersföretag 
eller en marknadsoperatör som en 
MTF-plattform ska anmälas till Esma. 
Esma ska upprätta en förteckning över 
samtliga MTF-plattformar i unionen. 
Förteckningen ska innehålla information 
om de tjänster som en MTF-plattform 
tillhandahåller, inbegripet de finansiella 
instrument som är tillåtna för handel på 
denna plattform, och ska även inbegripa 
den unika kod som identifierar 
MTF-plattformen för användning i 
rapporter i enlighet med artikel 23 och 
artiklarna 5 och 9 i förordning (EU) 
nr …/… [MiFIR]. Den ska uppdateras 
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regelbundet. Esma ska offentliggöra denna 
förteckning på sin webbplats och 
fortlöpande uppdatera den.

Or. en

Motivering

Orderdirigeringsarrangemang, som vanligtvis används av värdepappersföretag och 
handelsplatser, kan medföra avsevärda risker. Lämpliga rapporteringskrav bör gälla för 
dem. Dessutom bör handelsplatser tillhandahålla tillsynsmyndigheterna en detaljerad 
beskrivning av hur de fullgör de krav som i MiFIR ställs på transparens före handel.

Ändringsförslag 627
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform
tillhandahåller den behöriga myndigheten 
en detaljerad beskrivning av 
MTF-plattformens eller OTF-plattformens
funktion. Varje auktorisation för ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör som en MTF-plattform 
och en OTF-plattform ska anmälas till 
Esma. Esma ska upprätta en förteckning 
över samtliga MTF-plattformar och 
OTF-plattformar i unionen. Förteckningen 
ska innehålla information om de tjänster 
som en MTF-plattform eller en 
OTF-plattform tillhandahåller och ska 
även inbegripa den unika kod som 
identifierar MTF-plattformen och 
OTF-plattformen för användning i 
rapporter i enlighet med artikel 23 och 
artiklarna 5 och 9 i förordning (EU) 
nr …/… [MiFIR]. Den ska uppdateras 
regelbundet. Esma ska offentliggöra denna 
förteckning på sin webbplats och 

8. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
MTF-plattform tillhandahåller den 
behöriga myndigheten en detaljerad 
beskrivning av MTF-plattformens 
funktion. Varje auktorisation för ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör som en MTF-plattform 
och en OTF-plattform ska anmälas till 
Esma. Esma ska upprätta en förteckning 
över samtliga MTF-plattformar i unionen. 
Förteckningen ska innehålla information 
om de tjänster som en MTF-plattform 
tillhandahåller och ska även inbegripa den 
unika kod som identifierar 
MTF-plattformen för användning i 
rapporter i enlighet med artikel 23 och 
artiklarna 5 och 9 i förordning (EU) 
nr …/… [MiFIR]. Den ska uppdateras 
regelbundet. Esma ska offentliggöra denna 
förteckning på sin webbplats och 
fortlöpande uppdatera den.
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fortlöpande uppdatera den.

Or. en

Motivering

OTF-plattformar stryks eftersom alla handelsplattformar som drivs av marknadsoperatörer 
eller värdepappersföretag inom ramen för multilateral handel ska vara föremål för 
marknadsregler (dvs. transparens, icke skönsmässigt utförande, icke diskriminerande tillträde 
samt full marknadstillsyn).

Ändringsförslag 628
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
MTF-plattform tillhandahåller den 
behöriga myndigheten och Esma en 
förteckning över sina medlemmar 
och/eller användare.

Or. en

Motivering

Den konkurrens som MiFID 1 har lyckats skapa kan nästan uteslutande härledas till 
användarsponsrat inträde i utförandeverksamheten. Nästan en tredjedel av den ”upplysta” 
aktiehandeln sker på användarkontrollerade handelsplatser för utförande. Det är emellertid 
nödvändigt att uppmärksamma intressekonflikter som uppstår till följd av en kombination av 
ställningen som ägare, operatör och användare av en organiserad handelsplats, vilket kan 
påverka investerarskydd, prisbildningsprocessens övergripande effektivitet och 
marknadstillsyn.

Ändringsförslag 629
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Esma ska utveckla förslag till tekniska 
genomförandestandarder för att 
specificera i vilken omfattning tjänster 
med sammansatta transaktioner (såsom 
de definieras i artikel 2 i förordning (EU) 
nr … [MiFIR] ska vara föremål för 
artikel 18.1–3 och artikel 20.3. 
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska genomförandestandarder till 
kommissionen senast den […]*.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska 
genomförandestandarderna i enlighet 
med artikel 15 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.
_____________
*EUT, för in datum: …

Or. en

Motivering

Tjänster med sammansatta transaktioner ska också skiljas från tillhandahållandet av 
traditionell handelsutförandeverksamhet, och krav gällande t.ex. bästa utförande, 
handelsplatsregler, tillträde till OTF-plattformen eller handelsstopp är varken relevanta eller 
lämpliga för denna typ av tjänst. Att införa dessa regler för tjänster med sammansatta 
transaktioner kan göra att det blir omöjligt att tillhandahålla dessa tjänster. Därför bör Esma 
utarbeta tekniska genomförandestandarder för tydliggörande.

Ändringsförslag 630
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Handelsprocess
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Medlemsstaterna ska kräva att alla 
transaktioner med finansiella instrument 
utförs på reglerade marknader, på 
MTF-plattformar, genom systematiska 
internhandlare eller OTC.

Or. en

Ändringsförslag 631
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag eller 
marknadsoperatörer som driver en 
MTF-plattform förutom att de uppfyller 
kraven i artiklarna 16 och 18 även 
upprättar icke skönsmässiga regler för 
utförande av order i systemet.

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag eller 
marknadsoperatörer som driver en 
MTF-plattform förutom att de uppfyller 
kraven i artiklarna 16 och 18 även 
upprättar och genomför icke skönsmässiga 
regler för utförande av order i systemet.

Or. en

Motivering

Rättvisa och ordnade multilaterala handelsplatser måste utföra deltagares order på 
icke skönsmässiga grunder: detta bör vara ett krav för MTF-plattformar.

Ändringsförslag 632
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att de regler 
som nämns i artikel 18.4 och som reglerar 
tillträdet till en MTF-plattform uppfyller de 
villkor som fastställs i artikel 55.3.

2. Medlemsstaterna ska kräva att de regler 
som nämns i artikel 18.3 och som reglerar 
tillträdet till en MTF-plattform uppfyller de 
villkor som fastställs i artikel 55.3.
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Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att ha mindre strikta regler för MTF-plattformar än för reglerade 
marknader.

Ändringsförslag 633
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att de regler 
som styr tillträde säkerställer att 
MTF-plattformar förblir ett effektivt 
multilateralt system som sammanför ett 
stort antal olika tredje parters köp- och 
säljintressen i finansiella instrument.

Or. en

Motivering

Regler som styr tillträde ska inte utformas så att de leder till att MTF-plattformen bara har en 
av ett mycket begränsat antal deltagare.

Ändringsförslag 634
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag eller 
marknadsoperatörer som driver en 
MTF-plattform har vidtagit åtgärder för 
att kunna klart identifiera och hantera 
möjliga negativa följder, för driften av 

utgår
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MTF-plattformen eller för dess deltagare, 
av konflikter mellan MTF-plattformens, 
dess ägares eller dess operatörs intressen 
och MTF-plattformens sunda funktion.

Or. en

Motivering

Denna punkt är lämplig för både MTF-plattformar och OTF-plattformar och bör därför 
återinföras i artikel 18.

Ändringsförslag 635
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag eller 
marknadsoperatörer som driver en 
MTF-plattform har vidtagit åtgärder för att 
kunna klart identifiera och hantera möjliga 
negativa följder, för driften av 
MTF-plattformen eller för dess deltagare, 
av konflikter mellan MTF-plattformens, 
dess ägares eller dess operatörs intressen 
och MTF-plattformens sunda funktion.

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag eller 
marknadsoperatörer som driver en 
MTF-plattform har vidtagit åtgärder för att 
kunna klart identifiera och hantera möjliga 
negativa följder, för driften av 
MTF-plattformen eller för dess deltagare, 
av konflikter mellan MTF-plattformens, 
dess ägares eller dess operatörs intressen 
och MTF-plattformens sunda funktion, i 
syfte att fullgöra villkoren i artiklarna 48, 
49 och 50.

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att ha olika regler för MTF-plattformar och reglerade marknader 
på detta område.

Ändringsförslag 636
Markus Ferber
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Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska kräva att en 
MTF-plattform har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att uppfylla villkoren i artikel 51.

4. Medlemsstaterna ska kräva att en 
MTF-plattform uppfyller kraven i 
artiklarna 51 och 51a och att den har 
inrättat effektiva system, förfaranden och 
arrangemang för att så ska ske.

Or. en

Ändringsförslag 637
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska kräva att en 
MTF-plattform har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att uppfylla villkoren i artikel 51.

4. Medlemsstaterna ska kräva att en 
MTF-plattform har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att uppfylla villkoren i artikel 51 eller 
andra förfaranden och arrangemang som 
är relevanta för MTF-plattformens 
handelsmodell.

Or. en

Motivering

MTF-plattformar som är verksamma på obligations- och derivatmarknader kommer inte att 
kunna uppfylla kraven i kommissionens förslag för artikel 51 som har utformats för börser 
med stora handelsvolymer, eftersom de handlar betydligt mindre frekvent.

Ändringsförslag 638
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska kräva att 
handelsplattformen har minst 
fyra medlemmar eller användare som 
bedriver verksamhet i betydande 
omfattning och som var och en har 
möjlighet att kommunicera med alla de 
andra i fråga om prisinformation i 
systemet.

Or. en

Motivering

För att säkerställa handelsplatsens multilaterala natur, dvs. att samtliga deltagare kan 
kommunicera med varandra, är det mycket viktigt att undvika det kryphål som innebär att en 
enda enhet är motpart till alla handlare på plattformen. Därför måste det ställas krav på 
minst fyra aktiva handelsdeltagare.

Ändringsförslag 639
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Esma ska utveckla förslag till tekniska 
tillsynsstandarder för att fastställa 
kriterier som bevisar ett multilateralt 
systems effektivitet.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast den […]*.
Kommissionen ska delegeras befogenhet 
att anta de tekniska tillsynsstandarder 
som avses i första stycket i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.
______________
*EUT, för in datum: …
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Or. en

Ändringsförslag 640
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Särskilda krav för OTC

Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag inte utför kunders 
OTC-order i finansiella instrument om 
storleken på ordern är mindre än den 
normala orderstorleken på marknaden.
Medlemsstaterna ska kräva att utförandet 
av kundorder som sker systematiskt inte 
sker OTC.

Or. en

Motivering

I syfte att skydda investerarna måste det tydligt anges att kundorder i finansiella instrument 
som är mindre än den normala orderstorleken på marknaden eller som utförs systematiskt 
inte ska utföras OTC.


