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Ændringsforslag 641
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…] udgår

Or. en

Begrundelse

OHF-kategorien slettes, eftersom alle handelsplatforme, som drives af markedsoperatører 
eller investeringsselskaber, bør være underlagt korrekte markedsregler ved multilateral 
handel (dvs. gennemsigtighed, ikkeskønsmæssig udførelse af transaktioner, 
ikkediskriminerende adgang og komplet markedstilsyn).

Ændringsforslag 642
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…] udgår

Or. en

Ændringsforslag 643
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en OHF, 
indfører ordninger, der forhindrer udførelse 

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en OHF, 
indfører ordninger, der forhindrer udførelse 
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af kundeordrer i en OHF over 
egenbeholdningen i det investeringsselskab 
eller den markedsoperatør, der driver 
OHF'en. Investeringsselskabet må ikke 
fungere som en systematisk internalisator, i 
en OHF, som det selv driver. En OHF må 
ikke være knyttet til en anden OHF på en 
måde, der muliggør indbyrdes påvirkning 
mellem ordrer i forskellige OHF'er.

af kundeordrer i en OHF over 
egenbeholdningen i det investeringsselskab 
eller den markedsoperatør, der driver 
OHF'en, uden kundens samtykke. OHF-
operatøren offentliggør regelmæssigt data 
i overensstemmelse med Artikel 27, stk. 2, 
opsplittet efter ordrer udført over
operatørens egenbeholdning og ordrer 
mellem tredjeparters købs- og 
salgsinteresser. Investeringsselskabet må 
ikke fungere som en systematisk 
internalisator i en OHF, som det selv 
driver. En OHF må ikke være knyttet til en 
anden OHF på en måde, der muliggør 
indbyrdes påvirkning mellem ordrer i 
forskellige OHF'er, medmindre OHF-
operatøren kan påvise overensstemmelse 
med bestemmelserne i nærværende 
direktiv og forordning (EU) nr. …/… 
[MiFIR], og en sådan ordning 
understøtter kravene i artikel 27.

Or. en

Ændringsforslag 644
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en OHF, 
indfører ordninger, der forhindrer udførelse 
af kundeordrer i en OHF over 
egenbeholdningen i det investeringsselskab 
eller den markedsoperatør, der driver 
OHF'en. Investeringsselskabet må ikke 
fungere som en systematisk internalisator, 
i en OHF, som det selv driver. En OHF må 
ikke være knyttet til en anden OHF på en 
måde, der muliggør indbyrdes påvirkning 

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en OHF i 
aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater 
og andre lignende finansielle 
instrumenter, indfører ordninger, der 
forhindrer udførelse af kundeordrer i en 
OHF over egenbeholdningen i det 
investeringsselskab eller den 
markedsoperatør, der driver OHF'en, 
medmindre det sker på grundlag af 
ejermatchning eller med kundens 
samtykke. OHF-operatøren offentliggør 
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mellem ordrer i forskellige OHF'er. regelmæssigt data i overensstemmelse 
med Artikel 27, stk. 2, opsplittet efter 
ordrer udført over operatørens 
egenbeholdning og ordrer mellem 
tredjeparters købs- og salgsinteresser. En 
OHF må ikke være knyttet til en anden 
OHF på en måde, der muliggør indbyrdes 
påvirkning mellem ordrer i forskellige 
OHF'er, medmindre OHF-operatøren kan 
påvise overensstemmelse med 
bestemmelserne i nærværende direktiv og 
forordning (EU) nr. …/… [MiFIR], og en 
sådan ordning understøtter kravene i 
artikel 27.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer lige vilkår for regulerede markeder, MHF'er og OHF'er med hensyn 
til interessekonflikter, ved at kunden har en opt-in-mulighed. En OHF-operatør bør have 
tilladelse til at udføre ordrer over egenbeholdningen på grundlag af ejermatchning. Et forbud 
mod egenhandel kan reducere likviditeten i et marked, der anvendes af slutinvestorer til 
risikostyring. I henhold til ændringsforslaget skal OHF'erne endvidere offentliggøre
kundedata, som viser kvaliteten af ordreudførelsen.

Ændringsforslag 645
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en OHF, 
indfører ordninger, der forhindrer 
udførelse af kundeordrer i en OHF over 
egenbeholdningen i det 
investeringsselskab eller den 
markedsoperatør, der driver OHF'en. 
Investeringsselskabet må ikke fungere 
som en systematisk internalisator, i en 
OHF, som det selv driver. En OHF må ikke 
være knyttet til en anden OHF på en måde, 

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en OHF, 
ikke må fungere som en systematisk 
internalisator i en OHF, som det selv 
driver. En OHF må ikke være knyttet til en 
anden OHF på en måde, der muliggør 
indbyrdes påvirkning mellem ordrer i 
forskellige OHF'er.
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der muliggør indbyrdes påvirkning mellem 
ordrer i forskellige OHF'er.

Investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en OHF, 
skal give kunderne mulighed for at vælge, 
om deres ordrer udføres over 
investeringsselskabets eller 
markedsoperatørens egenbeholdning.

Or. en

Begrundelse

For at en OHF skal kunne fungere, skal et investeringsselskab anvende sin egen 
egenbeholdning, eftersom selskaber på købersiden ikke ønsker at blive hinandens modpart og 
dermed tilføre processen uacceptabel risiko. Derfor skal OHF-operatøren kunne anvende sin 
egen beholdning til at fremme kundehandler og behørigt udligne den risiko, der opstår ved 
udførelsen, over for kunden. Kunden skal dog kunne vælge, om vedkommendes ordrer skal 
kunne påvirke egenbeholdningen.

Ændringsforslag 646
Diogo Feio

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en OHF, 
indfører ordninger, der forhindrer udførelse 
af kundeordrer i en OHF over 
egenbeholdningen i det investeringsselskab 
eller den markedsoperatør, der driver 
OHF'en. Investeringsselskabet må ikke 
fungere som en systematisk internalisator, 
i en OHF, som det selv driver. En OHF 
må ikke være knyttet til en anden OHF på 
en måde, der muliggør indbyrdes 
påvirkning mellem ordrer i forskellige 
OHF'er.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en OHF, 
indfører ordninger, der forhindrer udførelse 
af kundeordrer i en OHF over 
egenbeholdningen i det investeringsselskab 
eller den markedsoperatør, der driver 
OHF'en, medmindre den pågældende 
kunde skriftligt har valgt at deltage i 
ordninger, der tillader udførelse af 
kundens ordre i den pågældende OHF 
over egenbeholdningen i det 
investeringsselskab eller den 
markedsoperatør, der driver OHF'en, for 
at fremme kundens interesser.

Or. en
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Ændringsforslag 647
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og
markedsoperatører, der driver en OHF, 
indfører ordninger, der forhindrer udførelse 
af kundeordrer i en OHF over 
egenbeholdningen i det investeringsselskab 
eller den markedsoperatør, der driver 
OHF'en. Investeringsselskabet må ikke 
fungere som en systematisk internalisator, i 
en OHF, som det selv driver. En OHF må 
ikke være knyttet til en anden OHF på en 
måde, der muliggør indbyrdes påvirkning 
mellem ordrer i forskellige OHF'er.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en OHF, 
indfører ordninger, der forhindrer udførelse 
af kundeordrer i en OHF over 
egenbeholdningen i det investeringsselskab 
eller den markedsoperatør, der driver 
OHF'en, medmindre egenbeholdningen 
anvendes til at gøre det muligt for 
investeringsselskabet at udføre kundernes 
ordrer, reagere på en kundes anmodning 
om handel eller på anden måde opnå 
"best execution" på kundens vegne eller 
til at foretage en afdækning for at afvikle 
risikoen i forbindelse med kundehandler 
eller afspejle de interesser og positioner, 
der opstår på grund af risici, der følger 
med kundehandler. Anvendelsen af 
egenbeholdningen i en OHF skal være 
underlagt strenge regler for behandling af 
ordrer for at forhindre interessekonflikter, 
og investeringsselskabet skal informere 
kunderne om, hvordan egenbeholdningen 
kan anvendes i OHF'en. Et
investeringsselskab, der driver en OHF,
må ikke fungere som en systematisk 
internalisator i en OHF, som det selv 
driver. En OHF må ikke være knyttet til en 
anden OHF på en måde, der muliggør 
indbyrdes påvirkning mellem ordrer i 
forskellige OHF'er.

Or. en

Ændringsforslag 648
Pascal Canfin
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en OHF, 
indfører ordninger, der forhindrer udførelse 
af kundeordrer i en OHF over 
egenbeholdningen i det investeringsselskab 
eller den markedsoperatør, der driver 
OHF'en. Investeringsselskabet må ikke 
fungere som en systematisk internalisator, i 
en OHF, som det selv driver. En OHF må 
ikke være knyttet til en anden OHF på en 
måde, der muliggør indbyrdes påvirkning 
mellem ordrer i forskellige OHF'er.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en OHF, 
indfører ordninger, der forhindrer udførelse 
af kundeordrer i en OHF over 
egenbeholdningen i det investeringsselskab 
eller den markedsoperatør, der driver 
OHF'en, eller fra en hvilken som helst 
virksomhed i samme koncern og/eller et 
lovligt selskab som investeringsselskabet
og/eller markedsoperatøren.
Investeringsselskabet eller 
markedsoperatøren eller en hvilken som 
helst virksomhed i samme koncern 
og/eller et lovligt selskab som 
investeringsselskabet og/eller 
markedsoperatøren må ikke fungere som 
en systematisk internalisator i en OHF, 
som det selv driver, og en OHF må ikke 
være knyttet til en systematisk 
internalisator på en måde, der muliggør 
indbyrdes påvirkning mellem ordrer i 
OHF'en og ordrer eller prisstillelser i en 
systematisk internalisator. En OHF må 
ikke være knyttet til en anden OHF på en
måde, der muliggør indbyrdes påvirkning 
mellem ordrer i forskellige OHF'er.

Or. en

Ændringsforslag 649
Alfredo Pallone

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
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investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en OHF, 
indfører ordninger, der forhindrer udførelse 
af kundeordrer i en OHF over 
egenbeholdningen i det investeringsselskab 
eller den markedsoperatør, der driver 
OHF'en. Investeringsselskabet må ikke 
fungere som en systematisk internalisator, i 
en OHF, som det selv driver. En OHF må 
ikke være knyttet til en anden OHF på en 
måde, der muliggør indbyrdes påvirkning 
mellem ordrer i forskellige OHF'er.

investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en OHF, 
indfører ordninger, der forhindrer udførelse 
af kundeordrer i en OHF over
egenbeholdningen i det investeringsselskab 
eller den markedsoperatør, der driver 
OHF'en, medmindre de indhenter 
kundernes forudgående samtykke, inden 
de begynder at udføre deres ordrer, og 
under forudsætning af opfyldelse af 
forpligtelsen i Artikel 27, stk. 1.
Investeringsselskabet må ikke fungere som 
en systematisk internalisator i en OHF, 
som det selv driver. En OHF må ikke være 
knyttet til en anden OHF på en måde, der 
muliggør indbyrdes påvirkning mellem 
ordrer i forskellige OHF'er.

Or. en

Ændringsforslag 650
Anne E. Jensen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en OHF, 
indfører ordninger, der forhindrer udførelse 
af kundeordrer i en OHF over 
egenbeholdningen i det investeringsselskab 
eller den markedsoperatør, der driver 
OHF'en. Investeringsselskabet må ikke 
fungere som en systematisk internalisator, i 
en OHF, som det selv driver. En OHF må 
ikke være knyttet til en anden OHF på en 
måde, der muliggør indbyrdes påvirkning 
mellem ordrer i forskellige OHF'er.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en OHF, og 
som leverer organiseret udførelse og 
formidling af aktiehandel, indfører 
ordninger, der forhindrer udførelse af 
kundeordrer i en OHF over 
egenbeholdningen i det investeringsselskab 
eller den markedsoperatør, der driver 
OHF'en. Investeringsselskabet må ikke 
fungere som en systematisk internalisator i 
en OHF, som det selv driver. En OHF må 
ikke være knyttet til en anden OHF på en 
måde, der muliggør indbyrdes påvirkning 
mellem ordrer i forskellige OHF'er.

Or. en



PE489.465v01-00 10/182 AM\901765DA.doc

DA

Ændringsforslag 651
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a) Investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en OHF, 
skal have en vis skønsbeføjelse, med 
hensyn til hvorledes en transaktion skal 
udføres, og hvordan kunderne påvirker 
hinanden.

Or. en

Ændringsforslag 652
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a) Investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en OHF, 
skal have en vis skønsbeføjelse, med 
hensyn til hvorledes en transaktion skal 
udføres, og hvordan kunderne påvirker 
hinanden.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at præcisere karakteren af den skønsbeføjelse, der 
tillægges OHF'erne.

Ændringsforslag 653
Anne E. Jensen
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Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a) Medlemsstaterne sikrer, at enhver 
adgangsbegrænsning, der stilles af 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en OHF, 
og som leverer organiseret udførelse og 
formidling af aktiehandel, kun medfører, 
at OHF'en har begrænset adgang til 
investeringsselskabets eller operatørens 
kunder.

Or. en

Ændringsforslag 654
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 b) Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en OHF i
obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter og derivater, 
indfører ordninger med henblik på klart
at påvise og styre de potentielle ugunstige 
følger for OHF'ens drift eller for dens 
deltagere af eventuelle interessekonflikter 
mellem på den ene side OHF'ens, dens 
ejeres eller dens operatørs interesser og 
på den anden side OHF'ens pålidelige
funktion.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for et tilstrækkeligt investorbeskyttelsesniveau i hele EU. Bedste praksis bør 
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udveksles mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag 655
Anne E. Jensen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 b) I forbindelse med stk. 1, litra a), 
omfatter kunder ikke de selskaber, der er 
opført i bilag II, stk. 1, nr. 1, litra a) og b).

Or. en

Ændringsforslag 656
Anne E. Jensen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 c) For OHF'er, der leverer organiseret 
udførelse og formidling af aktiehandel, og
som har en betydelig markedsandel, stiller 
medlemsstaterne krav om, at reglerne i 
artikel 18, stk. 3, om adgang til en OHF 
opfylder betingelserne i artikel 55, stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 657
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En anmodning om tilladelse til en OHF 
skal indeholde en udførlig redegørelse for, 
hvorfor systemet ikke svarer til og ikke kan 
fungere som et reguleret marked, en MHF 
eller en systematisk internalisator.

2. En anmodning om tilladelse til en OHF 
skal indeholde en udførlig redegørelse for, 
hvorfor systemet ikke svarer til og ikke kan 
fungere som et reguleret marked, en MHF 
eller en systematisk internalisator. Denne 
redegørelse sendes til ESMA. ESMA 
afgiver inden for én måned en udtalelse 
om, hvorvidt det menes, at redegørelsen 
påviser, at systemet ikke svarer til og ikke 
kan fungere som et reguleret marked, en 
MHF eller en systematisk internalisator.

Or. en

Ændringsforslag 658
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a) Efter modtagelse af ESMA's 
udtalelse giver den medlemsstat, hvor 
OHF'en hører hjemme, kun tilladelse til 
at drive en OHF, hvis redegørelsen 
påviser, at systemet ikke svarer til og ikke 
kan fungere som et reguleret marked, en 
MHF eller en systematisk internalisator.

Or. en

Begrundelse

OHF'en erstatter ikke eksisterende MiFID-kategorier.

Ændringsforslag 659
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 b) Hvis en kompetent myndighed er 
uenig i hjemlandets vurdering af, at 
systemet ikke svarer til og ikke kan 
fungere som et reguleret marked, en 
MHF eller en systematisk internalisator, 
kan den pågældende kompetente 
myndighed indbringe sagen for ESMA, 
som kan handle inden for rammerne af de 
beføjelser, som myndigheden tillægges i 
henhold til artikel 19 i forordning (EU) 
nr. 1095/2010.

Or. en

Begrundelse

Der kan ikke sikres lige konkurrencevilkår på det indre marked, hvis der ikke eksisterer en 
mekanisme, som forhindrer forskellige nationale fortolkninger.

Ændringsforslag 660
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a) Hvis et finansielt instrument er 
tilgængeligt på et reguleret marked eller 
en MHF, sikrer medlemsstaterne, at 
OHF'erne kun får tilladelse til at udføre 
store ordrer fra egnede modparter for
dette særlige finansielle instrument.

Or. en
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Ændringsforslag 661
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
OHF'er, der giver mulighed for 
algoritmisk handel gennem deres 
systemer, har indført effektive systemer, 
procedurer og ordninger med henblik på at 
opfylde betingelserne i artikel 51.

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
OHF'er har indført effektive systemer, 
procedurer og ordninger med henblik på at 
opfylde betingelserne i artikel 51 eller 
andre procedurer og ordninger, der er 
relevante for OHF'ens handelsmodel.

Or. en

Begrundelse

Kravene for både MHF'er og OHF'er bør være ens med hensyn til systemfleksibilitet, 
automatisk afbrydelse af handelen og elektronisk handel. Dette er i tråd med 
ændringsforslaget til artikel 19, stk. 4.

Ændringsforslag 662
Markus Ferber
Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
OHF'er, der giver mulighed for 
algoritmisk handel gennem deres 
systemer, har indført effektive systemer, 
procedurer og ordninger med henblik på at 
opfylde betingelserne i artikel 51.

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
OHF'er opfylder betingelserne i artikel 51 
og artikel 51, litra a), og har indført 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger med henblik herpå.

Or. en

Ændringsforslag 663
Diogo Feio

Forslag til direktiv
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Artikel 20 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a) Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en OHF, 
træffer egnede foranstaltninger for at 
afdække og styre eventuelle 
interessekonflikter, der måtte opstå i 
forbindelse med tilsynet og driften af 
deres OHF.

Or. en

Begrundelse

Der skal stilles krav om, at investeringsselskaber og markedsoperatører, der driver en OHF, 
afdækker og styrer interessekonflikter for at sikre korrekt behandling af handlerne. Dette vil 
sikre, at kunderne også er tilstrækkeligt beskyttet, når egenbeholdningen anvendes til at 
fremme kundens interesser, hvilket netop var formålet med det totale forbud mod anvendelse 
af egenbeholdning.

Ændringsforslag 664
Pascal Canfin

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a) Hvis en OHF udfører den samme 
transaktionsmængde som konkurrerende 
MHF'er eller regulerede markeder med 
de samme finansielle instrumenter eller 
en betydelig transaktionsmængde med 
dette finansielle instrument, stiller 
medlemsstaterne krav om, at OHF'en skal 
opfylde samme krav som MHF'erne.

Or. en

Begrundelse

Der skal sikres lige vilkår for alle markedspladser. Samme profil, samme regler.
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Ændringsforslag 665
Anne E. Jensen

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a) ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder til fastlæggelse af, hvornår en 
OHF anses at have en betydelig
markedsandel som omtalt i stk. 1, litra c).

Or. en

Ændringsforslag 666
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a) ESMA udfører peer reviews for at 
afdække bedste praksis vedrørende 
løbende tilsyn i medlemsstaterne og 
meddeler senest den […]* Kommissionen,
hvilke foranstaltninger som kan sikre øget 
tilsyn i medlemsstaterne.
__________________
*EUT: Indsæt venligst datoen: to år efter 
dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for et tilstrækkeligt investorbeskyttelsesniveau i hele EU. Bedste praksis bør 
udveksles mellem medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 667
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber træffer alle relevante 
forholdsregler til at kunne påvise 
interessekonflikter mellem selskaberne 
selv, herunder deres ledere, ansatte og 
tilknyttede agenter eller enhver anden 
person, der direkte eller indirekte er 
forbundet med selskaberne ved et 
kontrolforhold, og selskabernes kunder, 
eller mellem kunderne indbyrdes, som 
opstår ved udførelsen af 
investeringsservice og accessoriske 
tjenesteydelser eller kombinationer heraf.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber træffer alle relevante 
forholdsregler til at kunne påvise alle
interessekonflikter mellem selskaberne 
selv, herunder deres ledere, ansatte og 
tilknyttede agenter eller enhver anden 
person, der direkte eller indirekte er 
forbundet med selskaberne ved et 
kontrolforhold, og selskabernes kunder, 
mellem kunderne indbyrdes, som opstår 
ved udførelsen af investeringsservice og 
accessoriske tjenesteydelser, og
interessekonflikter forårsaget af 
tilskyndelser eller konflikter, der opstår i 
investeringsselskaber, der sælger egne 
produkter, eller kombinationer heraf.

Or. en

Ændringsforslag 668
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber træffer alle relevante
forholdsregler til at kunne påvise 
interessekonflikter mellem selskaberne 
selv, herunder deres ledere, ansatte og 
tilknyttede agenter eller enhver anden 
person, der direkte eller indirekte er 
forbundet med selskaberne ved et 
kontrolforhold, og selskabernes kunder, 
eller mellem kunderne indbyrdes, som 

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber træffer alle 
nødvendige forholdsregler til at kunne 
påvise interessekonflikter mellem 
selskaberne selv, herunder deres ledere, 
ansatte og tilknyttede agenter eller enhver 
anden person, der direkte eller indirekte er 
forbundet med selskaberne ved et 
kontrolforhold, og selskabernes kunder, 
eller mellem kunderne indbyrdes, som 



AM\901765DA.doc 19/182 PE489.465v01-00

DA

opstår ved udførelsen af 
investeringsservice og accessoriske 
tjenesteydelser eller kombinationer heraf.

opstår ved udførelsen af 
investeringsservice og accessoriske 
tjenesteydelser eller kombinationer heraf.

Or. en

Ændringsforslag 669
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis de organisatoriske eller 
administrative ordninger, der i 
overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, er 
indført af investeringsselskabet for at styre 
interessekonflikter, ikke er tilstrækkelige til 
med rimelig sikkerhed at kunne sikre 
forebyggelse af risikoen for at kunders 
interesser skades, skal 
investeringsselskabet klart oplyse kunden 
om interessekonflikternes generelle 
karakter og/eller kilder, inden det påtager 
sig opgaver for kundens regning.

2. Hvis de organisatoriske eller 
administrative ordninger, der i 
overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, er 
indført af investeringsselskabet for at styre 
og undgå interessekonflikter, ikke er 
tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at 
kunne sikre forebyggelse af risikoen for at 
kunders interesser skades, skal 
investeringsselskabet klart oplyse kunden 
om interessekonflikternes generelle 
karakter og/eller kilder, inden det påtager 
sig opgaver for kundens regning.

Or. en

Begrundelse

Interessekonflikter mellem tjenesteudbydere og investorer skal undgås.

Ændringsforslag 670
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis de organisatoriske eller 
administrative ordninger, der i 

2. Ordninger, der vedtages af 
investeringsselskaber med det formål at 
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overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, 
er indført af investeringsselskabet for at 
styre interessekonflikter, ikke er 
tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at 
kunne sikre forebyggelse af risikoen for at 
kunders interesser skades, skal 
investeringsselskabet klart oplyse kunden 
om interessekonflikternes generelle 
karakter og/eller kilder, inden det påtager 
sig opgaver for kundens regning.

vurdere, betale, belønne eller forfremme 
de personer, der er omtalt i stk. 1, må på 
intet tidspunkt tilskynde dem til at handle 
på en måde, som ikke er i kundernes 
bedste interesse. Især må disse ordninger 
ikke tilskynde nogen personer, herunder 
dem selv, deres ledere, ansatte eller 
tilknyttede agenter eller andre personer, 
der direkte eller indirekte er forbundet 
med selskaberne ved et kontrolforhold, til 
at anbefale et specifikt finansielt 
instrument eller en specifik kategori af 
finansielle instrumenter til deres kunder.

Or. en

Ændringsforslag 671
Syed Kamall, Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a) Medlemsstaterne sikrer, at enhver 
indtægt, der modtages direkte fra en 
hvilken som helst fond, returneres til 
fondens indehavere fratrukket samtlige 
direkte omkostninger. Når disse direkte 
omkostninger fastsættes af 
fondsforvaltningsgruppens associerede 
virksomheder, skal de stå i rimeligt 
forhold til tilsvarende eksterne 
omkostninger og godkendes af 
uafhængige direktører.

Or. en

Begrundelse

Direkte omkostninger bør returneres til fondsindehaveren for at reducere potentielle 
interessekonflikter.
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Ændringsforslag 672
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis de organisatoriske eller 
administrative ordninger, der i 
overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, er 
indført af investeringsselskabet for at styre 
interessekonflikter, ikke er tilstrækkelige til 
med rimelig sikkerhed at kunne sikre 
forebyggelse af risikoen for at kunders 
interesser skades, skal 
investeringsselskabet klart oplyse kunden 
om interessekonflikternes generelle 
karakter og/eller kilder, inden det påtager 
sig opgaver for kundens regning.

2. Hvis de organisatoriske eller 
administrative ordninger, der i 
overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, er 
indført af investeringsselskabet for at styre 
interessekonflikter, ikke er tilstrækkelige til 
med rimelig sikkerhed at kunne sikre 
forebyggelse af risikoen for, at kunders 
interesser skades, må investeringsselskabet 
ikke påtage sig opgaver for kundens 
regning.

Or. en

Ændringsforslag 673
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis de organisatoriske eller 
administrative ordninger, der i 
overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, er 
indført af investeringsselskabet for at styre
interessekonflikter, ikke er tilstrækkelige til 
med rimelig sikkerhed at kunne sikre 
forebyggelse af risikoen for at kunders 
interesser skades, skal 
investeringsselskabet klart oplyse kunden 
om interessekonflikternes generelle 
karakter og/eller kilder, inden det påtager 
sig opgaver for kundens regning.

2. Hvis de organisatoriske eller 
administrative ordninger, der i 
overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, er 
indført af investeringsselskabet for at 
undgå interessekonflikter, ikke er 
tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at 
kunne sikre forebyggelse af risikoen for at 
kunders interesser skades, skal 
investeringsselskabet klart oplyse kunden 
om interessekonflikternes generelle 
karakter og/eller kilder, inden det påtager 
sig opgaver for kundens regning.

Or. en
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Ændringsforslag 674
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til 
ved hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 at 
vedtage foranstaltninger med henblik på 
at:

3. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på:

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 675
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opstille passende kriterier for at 
bestemme de interessekonflikttyper, som 
kan skade investeringsselskabets kunders 
eller potentielle kunders interesser.

b) opstille passende kriterier for at 
bestemme de interessekonflikttyper, som 
kan skade investeringsselskabets kunders 
eller potentielle kunders interesser. De 
omfattede områder bør mindst inkludere 
anvendelse af salgsmål for 
investeringsprodukter, vederlag, 
belønninger eller betalinger i 
naturalydelser til dets ansatte eller 
agenter, som deltager i rådgivning om 
eller salg af finansielle instrumenter til 
detailkunder, og resultatevaluering af 
ansatte eller agenter, som giver 
tilskyndelse til de pågældende ansatte 
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eller agenter til at handle på anden måde 
end i hver enkelt detailkundes bedste 
interesse.

Or. en

Ændringsforslag 676
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opstille passende kriterier for at 
bestemme de interessekonflikttyper, som 
kan skade investeringsselskabets kunders 
eller potentielle kunders interesser.

b) opstille passende kriterier for at 
bestemme de interessekonflikttyper, som 
kan skade investeringsselskabets kunders 
eller potentielle kunders interesser. Dette 
omfatter uforholdsmæssig anvendelse af 
salgsmål for investeringsprodukter, 
hvilket potentielt kan skade kvaliteten og 
objektiviteten af ydelsen af 
investeringsservice.

Or. en

Begrundelse

Ansatte, som ønsker at handle i overensstemmelse med retsbestemmelserne og deres egen 
professionalisme og kompetence, ender i nogle tilfælde i situationer, hvor kravet om god 
rådgivning står i modstrid med salgsmålene. Salgsmål er ikke dårlige i sig selv, men de bør 
være passende og forholdsmæssige og ikke på nogen måde være i modstrid med ydelse af 
rådgivning af høj kvalitet.

Ændringsforslag 677
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 23 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opstille passende kriterier for at 
bestemme de interessekonflikttyper, som 
kan skade investeringsselskabets kunders 
eller potentielle kunders interesser.

b) opstille passende kriterier for at 
bestemme de interessekonflikttyper, som 
kan skade investeringsselskabets kunders 
eller potentielle kunders interesser, 
herunder interessekonflikter forårsaget af 
tilskyndelser eller konflikter i 
investeringsselskaber, som sælger egne 
produkter.

Or. en

Ændringsforslag 678
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 1 a og 1 b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Dette er et teknisk spørgsmål og et område, hvor ESMA allerede har udsendt en vejledning. 
Det er derfor mere relevant, at beføjelsen gives til ESMA.
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Ændringsforslag 679
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
investeringsselskab, når det yder kunder 
investeringsservice eller, når det er 
relevant, accessoriske tjenesteydelser, 
handler ærligt, redeligt og professionelt i 
sine kunders bedste interesse, og navnlig 
overholder de i denne artikel og i artikel 25 
omhandlede principper.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
investeringsselskab, når det yder kunder 
investeringsservice eller, når det er 
relevant, accessoriske tjenesteydelser, 
handler ærligt, redeligt og professionelt i 
sine kunders bedste interesse, og navnlig 
overholder bestemmelserne i forordning 
(EU) nr. .../... om pakkeprodukter for 
private investorer og Europa-Parlamentet 
og Rådets direktiv 2002/92/EF af 
9. december 2002 om 
forsikringsformidling samt de i denne 
artikel og i artikel 25 omhandlede 
principper.

Or. fr

Ændringsforslag 680
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I tilfælde, hvor investeringsselskaber 
udformer nye investeringsprodukter eller 
strukturerede indskud med henblik på 
rådgivning til professionelle kunder eller 
detailkunder, sikrer medlemsstaterne, at 
disse produkter er udformet således, at de 
opfylder behovene på et afgrænset 
målmarked i den relevante kundekategori 
(professionelle kunder eller detailkunder), 
og at investeringsselskabet træffer 
rimelige forholdsregler til at sikre, at 
investeringsproduktet markedsføres og 
distribueres til kunder inden for 



PE489.465v01-00 26/182 AM\901765DA.doc

DA

målmarkedet.

Or. en

Ændringsforslag 681
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
Ramon Tremosa i Balcells
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I tilfælde, hvor investeringsselskaber 
udformer investeringsprodukter eller 
strukturerede indskud med henblik på 
salg til professionelle kunder eller 
detailkunder, sikrer medlemsstaterne, at 
disse produkter er udformet således, at de
opfylder behovene på et afgrænset 
målmarked i den relevante kundekategori, 
og at investeringsselskabet træffer 
rimelige forholdsregler til at sikre, (i) at 
når et investeringsselskab eller dets 
tilknyttede selskaber udfører direkte 
markedsføring til detailinvestorer, 
markedsføres og distribueres 
investeringsproduktet til kunder inden for 
målgruppen, og/eller (ii) at der udarbejdes 
relevante materialer til målmarkedet, som 
stilles til rådighed af investeringsselskabet 
for enhver tredjepart, som distribuerer
investeringsproduktet eller det 
strukturerede indskud til detailkunder.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden skal udvides, så der tages højde for, at produktfremstillere distribuerer deres 
produkt via et antal forskellige kanaler, hvorover de ikke altid kan udøve lovlig eller 
kontraktmæssig kontrol. Rådgivere udnævnes og bliver f.eks. ofte betalt af slutkunden og 
tilhører ikke samme koncern som produktfremstilleren. Det investeringsselskab, som 
fremstiller produktet, kan derefter ikke på kontraktmæssig basis gennemtvinge en tredjeparts
salgsproces.
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Ændringsforslag 682
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsselskaber vurderer de 
distribuerede finansielle instrumenters 
generelle overensstemmelse med 
egenskaberne og behovene i den 
potentielle målkundegruppe, som disse 
instrumenter er henvendt til, især når de 
er direkte udformet. Medlemsstaterne 
stiller krav om, at investeringsselskaberne 
træffer rimelige forholdsregler til at sikre, 
at salgs- og distributionspolitikken er i 
overensstemmelse med reglerne om 
vurdering af egnethed og 
hensigtsmæssighed.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere, hvad investeringsselskaberne skal gøre for 
at sikre, at alle finansielle instrumenter, som distribueres, især når de er direkte udformet, 
forinden vurderes for at sikre, at deres egenskaber svarer til den potentielle målkundegruppes 
behov. Investeringsselskaberne skal træffe rimelige forholdsregler til at sikre, at salgs- og 
distributionspolitikken er i overensstemmelse med reglerne om vurdering af egnethed og 
hensigtsmæssighed.

Ændringsforslag 683
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I tilfælde, hvor investeringsselskaber 
udformer investeringsprodukter eller 
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strukturerede indskud med henblik på 
salg til detailkunder, sikrer 
medlemsstaterne, at disse produkter er 
udformet således, at de opfylder behovene 
på et afgrænset målmarked i den 
relevante kundekategori, og at 
investeringsselskabet træffer rimelige 
forholdsregler til at sikre, at 
investeringsproduktet markedsføres og 
distribueres til kunder inden for 
målgruppen, medmindre produktet er 
udformet efter kundens specifikke krav.

Or. en

Begrundelse

Videregivelse af oplysninger er en hjørnesten i kundeoplysningen, og oplysningerne skal være 
gennemsigtige på det relevante niveau og tidspunkt. Forbud vil føre til, at kunder udelukkes 
fra rådgivning, især detailkunder.

Ændringsforslag 684
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Medlemsstaterne sikrer især, at 
investeringsselskaberne vurderer de 
distribuerede finansielle instrumenters 
generelle overensstemmelse med 
egenskaberne og behovene i den 
potentielle målkundegruppe, som disse 
instrumenter er henvendt til (især når de 
er direkte udformet). Denne vurdering 
skal tage hensyn til den fulde 
kundebeskyttelse, der gives af en udsteder, 
som er medlem af en 
institutsikringsordning som defineret i 
artikel 80, stk. 8, i direktiv 2006/48/EF.
Medlemsstaterne stiller endvidere krav 
om, at investeringsselskaberne træffer 
rimelige forholdsregler til at sikre, at 
salgs- og distributionspolitikken er i 
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overensstemmelse med reglerne om 
vurdering af egnethed og 
hensigtsmæssighed.

Or. en

Ændringsforslag 685
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsselskaberne vurderer de 
distribuerede finansielle instrumenters 
generelle overensstemmelse med 
egenskaberne og behovene i den 
potentielle målkundegruppe, som disse 
instrumenter er henvendt til, især når de 
er direkte udformet. Denne vurdering skal 
tage hensyn til den fulde 
kundebeskyttelse, der gives af en udsteder, 
som er medlem af en 
institutsikringsordning som defineret i 
artikel 80, stk. 8, i direktiv 2006/48/EF.
Medlemsstaterne stiller endvidere krav 
om, at investeringsselskaberne træffer 
rimelige forholdsregler til at sikre, at 
salgs- og distributionspolitikken er i 
overensstemmelse med reglerne om 
vurdering af egnethed og 
hensigtsmæssighed.

Or. en

Ændringsforslag 686
Syed Kamall, Kay Swinburne

Forslag til forordning
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Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle oplysninger, herunder 
markedsføringsmateriale, som 
investeringsselskabet sender til kunder 
eller potentielle kunder, skal være reelle, 
klare og ikke-vildledende. 
Markedsføringsmateriale skal tydeligt 
fremstå som sådant.

2. Alle oplysninger, herunder reklame- og
markedsføringsmateriale, som 
investeringsselskabet sender til kunder 
eller potentielle kunder, skal være reelle, 
klare og ikke-vildledende. 
Markedsføringsmateriale skal tydeligt 
fremstå som sådant.

Alt reklame- og markedsføringsmateriale 
skal i det format, der er angivet i bilag IIa, 
indeholde klar og tydelig specifikation af 
følgende:
a) de samlede udbyderomkostninger, 
såfremt en investeringsservice eller et 
finansielt instrument markedsføres af et 
investeringsselskab
b) de samlede investeringsomkostninger, 
såfremt en investeringsservice eller et 
finansielt instrument markedsføres via en 
salgskanal, i hvilket tilfælde der beregnes 
yderligere gebyrer eller rabatter

Or. en

Begrundelse

Et højt informationsniveau, som omfatter både de samlede udbyderomkostninger og de 
samlede investeringsomkostninger, vil sikre, at investorerne har de nødvendige oplysninger til 
at kunne træffe velfunderede investeringsbeslutninger.

Ændringsforslag 687
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Et investeringsselskab må kun tilbyde 
enten ikkeuafhængig 
investeringsrådgivning eller uafhængig 
investeringsrådgivning.
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Or. en

Begrundelse

Hvis investeringsselskaber må tilbyde både ikkeuafhængig og uafhængig 
investeringsrådgivning, kan det potentielt blive meget vildledende for kunderne.

Ændringsforslag 688
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsselskaberne løbende forsyner 
de nationale kompetente myndigheder 
med:
– deres produktsortiment
– en beskrivelse af deres målmarkeder
– en beskrivelse af deres kundestruktur
– interne salgsmål
– deres aktuelle salg
– deres adfærdskodeks vedrørende interne 
tilskyndelser
Hvis de samlede produkter, som sælges af 
et investeringsselskab, eller dets interne 
salgsmål ikke stemmer overens med 
kundestrukturen, skal salgsmålene 
revideres, og den tilsynsførende skal have 
mulighed for at suspendere salget af visse 
produkter.

Or. en

Ændringsforslag 689
Astrid Lulling

Forslag til forordning
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Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der skal gives relevante oplysninger til 
kunder eller potentielle kunder om:

3. Der skal på det bedste tidspunkt og
under hensyntagen til kundens særlige 
forhold gives relevante oplysninger i en 
forståelig form til kunder eller potentielle 
kunder om:

Or. en

Ændringsforslag 690
Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– investeringsselskabet og dets 
tjenesteydelser; når der ydes 
investeringsrådgivning, skal det af 
oplysningerne fremgå, om rådgivningen 
ydes på uafhængigt grundlag, og om den 
er baseret på en generel eller en mere 
begrænset analyse af markedet, samt om 
investeringsselskabet vil give kunden en 
løbende vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters egnethed

– investeringsselskabet og dets 
tjenesteydelser; når der ydes 
investeringsrådgivning, skal det af 
oplysningerne på forhånd fremgå, om 
rådgivningen ydes sammen med accept 
eller modtagelse af tilskyndelser fra en 
tredjepart, og om den er baseret på en 
generel eller en mere begrænset analyse af 
markedet, samt om investeringsselskabet 
vil give kunden en periodisk vurdering af 
de anbefalede finansielle instrumenters 
egnethed og informere kunden om 
investeringsrådgivningens samlede 
omkostninger som et enkeltbeløb, der 
inkluderer både gebyrer, som betales 
direkte af kunden til 
investeringsrådgiveren, og enhver 
tilskyndelse, der betales af en tredjepart.
Disse oplysninger skal gives til kunden,
før der ydes investeringsrådgivning.
Oplysningerne om tjenesteydelserne og 
rådgivningsomkostningerne skal gives i et 
nøgledokument på højst [to sider], der 
indeholder en beskrivelse af de vigtigste
tjenesteydelser, som skal leveres til 
kunden, detaljerede oplysninger om 
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rådgiverens kvalifikationer i 
overensstemmelse med [artikel 24, stk. 8, 
litra a)] og de ekstra omkostninger for 
ydelse af rådgivningen til kunden.
ESMA udarbejder bindende tekniske 
standarder, der fastsætter 
nøgledokumentets obligatoriske indhold.
Hvis det ikke er muligt at fastlægge 
omkostninger til gebyrer og tilskyndelser, 
før rådgivningen ydes, skal 
beregningsmetoden oplyses til kunden på 
en omfattende, præcis og forståelig måde i 
nøgledokumentet, og de samlede ekstra 
omkostninger for rådgivningen skal 
oplyses til kunden så hurtigt, som det er 
praktisk muligt herefter. Hvis 
investeringsrådgivningen ydes løbende, 
skal oplysningerne om omkostningerne 
for investeringsrådgivningen, herunder 
tilskyndelserne, gives periodisk og mindst 
én gang om året. Den periodiske rapport 
skal indeholde oplysninger om alle 
tilskyndelser, der er betalt eller modtaget i 
den forløbne periode

Or. en

Ændringsforslag 691
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– investeringsselskabet og dets 
tjenesteydelser; når der ydes 
investeringsrådgivning, skal det af 
oplysningerne fremgå, om rådgivningen 
ydes på uafhængigt grundlag, og om den 
er baseret på en generel eller en mere 
begrænset analyse af markedet, samt om 
investeringsselskabet vil give kunden en 
løbende vurdering af de anbefalede 

– investeringsselskabet og dets 
tjenesteydelser; når der ydes 
investeringsrådgivning, skal det af 
oplysningerne på forhånd fremgå, på 
hvilket grundlag rådgivningen ydes, 
herunder om den er baseret på en generel 
eller en mere begrænset analyse af 
markedet, samt om investeringsselskabet 
vil give kunden en periodisk vurdering af 
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finansielle instrumenters egnethed de anbefalede finansielle instrumenters 
egnethed og informere kunden om 
investeringsrådgivningens samlede 
omkostninger som et enkeltbeløb, der 
inkluderer både gebyrer, som betales 
direkte af kunden til 
investeringsrådgiveren, og enhver
tilskyndelse, der betales af en tredjepart.
Disse oplysninger skal gives til kunden,
før der ydes investeringsrådgivning

Or. en

Begrundelse

I ændringsforslaget slettes ordet "uafhængigt" på grund af forskellige fortolkninger i 
medlemsstaterne. "Ikkeuafhængige" rådgivere bør også være forpligtet til at oplyse, at der 
ikke ydes investeringsrådgivning på uafhængigt grundlag. Ændringsforslaget fokuserer på at 
sikre, at kunden bliver informeret om, hvorvidt rådgivningen er baseret på en række 
instrumenter fra hele markedet eller et mere begrænset udvalg af produkter.

Ændringsforslag 692
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– investeringsselskabet og dets 
tjenesteydelser; når der ydes 
investeringsrådgivning, skal det af 
oplysningerne fremgå, om rådgivningen 
ydes på uafhængigt grundlag, og om den 
er baseret på en generel eller en mere 
begrænset analyse af markedet, samt om 
investeringsselskabet vil give kunden en 
løbende vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters egnethed

– investeringsselskabet og dets 
tjenesteydelser, og når der er mere 
detaljerede oplysninger til rådighed, og 
hvordan de indhentes

Or. en

Ændringsforslag 693
Burkhard Balz
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Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– investeringsselskabet og dets 
tjenesteydelser; når der ydes 
investeringsrådgivning, skal det af 
oplysningerne fremgå, om rådgivningen 
ydes på uafhængigt grundlag, og om den 
er baseret på en generel eller en mere 
begrænset analyse af markedet, samt om 
investeringsselskabet vil give kunden en 
løbende vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters egnethed

– investeringsselskabet og dets 
tjenesteydelser; når der ydes 
investeringsrådgivning eller
porteføljepleje, skal det af oplysningerne 
på forhånd fremgå, om rådgivningen eller 
porteføljeplejen ydes sammen med accept 
eller modtagelse af tilskyndelser fra en
tredjepart, og om den er baseret på en 
generel eller en mere begrænset analyse af 
markedet, samt om investeringsselskabet 
vil give kunden en periodisk vurdering af 
de anbefalede finansielle instrumenters 
egnethed

Or. en

Ændringsforslag 694
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– investeringsselskabet og dets 
tjenesteydelser; når der ydes 
investeringsrådgivning, skal det af 
oplysningerne fremgå, om rådgivningen 
ydes på uafhængigt grundlag, og om den
er baseret på en generel eller en mere 
begrænset analyse af markedet, samt om 
investeringsselskabet vil give kunden en 
løbende vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters egnethed

– investeringsselskabet og dets 
tjenesteydelser; når der ydes 
investeringsrådgivning, skal det af 
oplysningerne fremgå, om rådgivningen er 
baseret på en generel eller en mere 
begrænset analyse af markedet, og om 
investeringsselskabet vil give kunden en 
løbende, periodisk vurdering af de 
anbefalede finansielle instrumenters 
egnethed

Or. en
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Ændringsforslag 695
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– investeringsselskabet og dets 
tjenesteydelser; når der ydes 
investeringsrådgivning, skal det af 
oplysningerne fremgå, om rådgivningen 
ydes på uafhængigt grundlag, og om den 
er baseret på en generel eller en mere 
begrænset analyse af markedet, samt om 
investeringsselskabet vil give kunden en 
løbende vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters egnethed

– investeringsselskabet og dets 
tjenesteydelser; når der ydes 
investeringsrådgivning, skal det af 
oplysningerne fremgå, om rådgivningen 
ydes sammen med accept eller modtagelse 
af tilskyndelser fra en tredjepart, og om 
den er baseret på en generel eller en mere 
begrænset analyse af markedet, samt om 
investeringsselskabet vil give kunden en 
regelmæssig vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters egnethed

Or. en

Ændringsforslag 696
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– investeringsselskabet og dets 
tjenesteydelser; når der ydes 
investeringsrådgivning, skal det af 
oplysningerne fremgå, om rådgivningen 
ydes på uafhængigt grundlag, og om den 
er baseret på en generel eller en mere 
begrænset analyse af markedet, samt om 
investeringsselskabet vil give kunden en 
løbende vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters egnethed

– investeringsselskabet og dets 
tjenesteydelser; når der ydes 
investeringsrådgivning, skal det af 
oplysningerne på forhånd fremgå, om 
rådgivningen ydes sammen med accept 
eller modtagelse af tilskyndelser fra en 
tredjepart, og om den er baseret på en 
generel eller en mere begrænset analyse af 
markedet, samt om investeringsselskabet 
vil give kunden en periodisk vurdering af 
de anbefalede finansielle instrumenters 
egnethed

Or. en
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Ændringsforslag 697
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– investeringsselskabet og dets 
tjenesteydelser; når der ydes 
investeringsrådgivning, skal det af 
oplysningerne fremgå, om rådgivningen 
ydes på uafhængigt grundlag, og om den er 
baseret på en generel eller en mere 
begrænset analyse af markedet, samt om 
investeringsselskabet vil give kunden en 
løbende vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters egnethed

– investeringsselskabet og dets 
tjenesteydelser; når der ydes 
investeringsrådgivning, skal det af 
oplysningerne på forhånd fremgå, om 
rådgivningen ydes på uafhængigt grundlag, 
og om den er baseret på en generel eller en 
mere begrænset analyse af markedet, samt 
om investeringsselskabet vil give kunden 
en periodisk vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters egnethed

Or. en

Ændringsforslag 698
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– investeringsselskabet og dets 
tjenesteydelser; når der ydes 
investeringsrådgivning, skal det af 
oplysningerne fremgå, om rådgivningen 
ydes på uafhængigt grundlag, og om den er 
baseret på en generel eller en mere 
begrænset analyse af markedet, samt om
investeringsselskabet vil give kunden en 
løbende vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters egnethed

– investeringsselskabet og dets 
tjenesteydelser; når der ydes 
investeringsrådgivning, skal det af 
oplysningerne fremgå, at rådgivningen 
ydes på uafhængigt grundlag, og at den er 
baseret på en rimelig analyse af markedet, 
der er i kundens bedste interesse, samt de 
intervaller, hvormed investeringsselskabet 
vil give kunden en løbende vurdering af de 
anbefalede finansielle instrumenters 
egnethed

Or. en
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Ændringsforslag 699
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hvorvidt investeringsrådgivningen 
omfatter hele kundens portefølje eller blot 
specifikke produkter

Or. en

Ændringsforslag 700
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hvilken type produkter der foreslås, og 
om de styres af et selskab i samme 
koncern, i hvilket tilfælde produkterne
skal specificeres

Or. en

Ændringsforslag 701
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hvorvidt rådgivningen ydes for en enkelt 
transaktion eller løbende

Or. en
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Ændringsforslag 702
Syed Kamall, Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– finansielle instrumenter og foreslåede 
investeringsstrategier; dette bør omfatte 
relevant vejledning og relevante advarsler 
om de risici, der er forbundet med 
investering i de pågældende instrumenter 
eller i forbindelse med særlige 
investeringsstrategier

– finansielle instrumenter og foreslåede 
investeringsstrategier; dette bør omfatte en 
komplet oversigt over samtlige direkte og 
indirekte besiddelser og en forpligtelse til 
at levere en komplet oversigt med 
procentangivelser mindst hvert kvartal 
med en overskridelse af 
rapporteringsfristen på højst 60 dage og
relevant vejledning og relevante advarsler 
om de risici, der er forbundet med 
investering i de pågældende instrumenter 
eller i forbindelse med særlige 
investeringsstrategier

Or. en

Begrundelse

Et højt informationsniveau, som omfatter både de samlede udbyderomkostninger og de 
samlede investeringsomkostninger, vil sikre, at investorerne har de nødvendige oplysninger til 
at kunne træffe velfunderede investeringsbeslutninger.

Ændringsforslag 703
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– finansielle instrumenter og foreslåede 
investeringsstrategier; dette bør omfatte 
relevant vejledning og relevante advarsler 
om de risici, der er forbundet med 
investering i de pågældende instrumenter 
eller i forbindelse med særlige 

– det påtænkte målmarked, finansielle 
instrumenter, deres struktur og foreslåede 
investeringsstrategier; dette bør omfatte 
relevant vejledning og relevante advarsler 
om de risici, der er forbundet med 
investering i de pågældende finansielle
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investeringsstrategier instrumenter eller i forbindelse med særlige 
investeringsstrategier

Or. en

Ændringsforslag 704
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– finansielle instrumenter og foreslåede 
investeringsstrategier; dette bør omfatte 
relevant vejledning og relevante advarsler 
om de risici, der er forbundet med 
investering i de pågældende instrumenter 
eller i forbindelse med særlige 
investeringsstrategier

– finansielle instrumenter og foreslåede
investeringsstrategier; dette bør omfatte 
relevant vejledning og relevante advarsler 
om de risici, der er forbundet med 
investering i de pågældende instrumenter 
eller i forbindelse med særlige 
investeringsstrategier, uanset om 
tjenesteydelsen eller produktet er 
underlagt tredjeparters monetære eller 
ikkemonetære betaling

Or. en

Ændringsforslag 705
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– handelssteder – handelssteder; når kundeordrer 
dirigeres til et handelssted, skal det af 
oplysningerne fremgå, hvilke relationer 
investeringsselskabet har med det 
pågældende handelssted, herunder f.eks. 
ordredirigeringsaftaler, mulighed for 
bonus ved indtjeningsgenerering, 
aktieposter og ejerskab

Or. en
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Begrundelse

The competition that MiFID 1 successfully created has been almost exclusively driven by 
user-sponsored entry into the execution business: almost a third of lit equity trading occurs 
on user-controlled execution venues. However, conflicts of interests arising from a 
combination of the status of owner, operator and user of an organised trading venue which 
may impact on investor protection, the overall efficiency of the price formation process and 
market surveillance need to be addressed. In particular, there should be an appropriate 
upfront disclosure regime to clients concerning the relationships between the execution venue 
and investment firm, covering routing arrangements, maker rebates as well as the operation / 
ownership of other execution venues.

Ændringsforslag 706
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– handelssteder – større handelssteder og

Or. en

Ændringsforslag 707
Syed Kamall, Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– omkostninger og dertil knyttede gebyrer – omkostninger og dertil knyttede gebyrer, 
herunder en komplet oversigt over 
forvaltningsomkostninger, alle 
underliggende omkostninger og afgifter 
samt:
a) de samlede udbyderomkostninger, hvis 
en investeringsservice eller et finansielt 
instrument markedsføres af et 
investeringsselskab over for en kunde 
eller en potentiel kunde
b) de samlede investeringsomkostninger, 
hvis en investeringsservice eller et 
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finansielt instrument markedsføres over 
for en kunde eller en potentiel kunde via 
en salgskanal.

Or. en

Begrundelse

Et højt informationsniveau, som omfatter både de samlede udbyderomkostninger og de 
samlede investeringsomkostninger, vil sikre, at investorerne har de nødvendige oplysninger til 
at kunne træffe velfunderede investeringsbeslutninger.

Ændringsforslag 708
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– omkostninger og dertil knyttede gebyrer – omkostninger og dertil knyttede gebyrer, 
som vedrører både investeringsservicen og 
de finansielle instrumenter, som anbefales 
til kunderne

Or. en

Begrundelse

Omkostningerne og de dertil knyttede gebyrer skal vedrøre både tjenesteydelser og produkter.

Ændringsforslag 709
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– omkostninger og dertil knyttede gebyrer – omkostninger og dertil knyttede gebyrer, 
herunder rådgivningsomkostninger, og 
hvorledes kunden kan betale dem
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at rådgivningsomkostningerne præciseres for kunderne. Dette 
gør det muligt for forbrugerne at bedømme værdien af de tjenesteydelser, de modtager, og 
fremmer konkurrencen, idet kunderne kan sammenligne selskabernes omkostninger.

Ændringsforslag 710
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– omkostninger og dertil knyttede gebyrer – omkostninger og dertil knyttede gebyrer, 
udførligt og særskilt for hver enkelt 
transaktion eller tjenesteydelse med 
angivelse af procentvis andel og samlet 
beløb, inklusive 
rådgivningsomkostninger, og hvorledes 
disse betales

Or. en

Ændringsforslag 711
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– omkostninger og dertil knyttede gebyrer – omkostninger og dertil knyttede gebyrer, 
som skal inkludere 
rådgivningsomkostninger og 
betalingsmetode

Or. en
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Ændringsforslag 712
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– omkostninger og dertil knyttede gebyrer – omkostninger og dertil knyttede gebyrer, 
som skal inkludere 
rådgivningsomkostninger, og hvorledes 
kunden kan betale dem

Or. en

Ændringsforslag 713
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– omkostninger og dertil knyttede gebyrer – omkostninger og dertil knyttede gebyrer, 
hvor dette er relevant

Or. en

Ændringsforslag 714
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i første afsnit omhandlede oplysninger 
skal gives i en form, som er forståelig, på 
en sådan måde, at kunder eller potentielle 
kunder i rimeligt omfang kan forstå 
investeringsservicens og den tilbudte 
specifikke type finansielt instruments art 
og risici og dermed til at træffe 
investeringsbeslutninger på kvalificeret 

De i første afsnit omhandlede oplysninger 
skal gives i en form, som er forståelig, på 
en sådan måde, at kunder eller potentielle 
kunder i rimeligt omfang kan forstå 
investeringsservicens og den tilbudte 
specifikke type finansielt instruments art 
og risici og dermed til at træffe 
investeringsbeslutninger på kvalificeret 
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grundlag. Disse oplysninger kan gives i et 
standardiseret format.

grundlag. Medlemsstaterne kan kræve, at 
disse oplysninger gives i et standardiseret 
format.

Or. en

Begrundelse

Det er nemmere for kunderne at sammenligne de tjenesteydelser, der tilbydes, og de dertil 
knyttede omkostninger, hvis medlemsstaterne kræver, at oplysningerne gives i et 
standardiseret format.

Ændringsforslag 715
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i første afsnit omhandlede oplysninger 
skal gives i en form, som er forståelig, på 
en sådan måde, at kunder eller potentielle 
kunder i rimeligt omfang kan forstå 
investeringsservicens og den tilbudte 
specifikke type finansielt instruments art 
og risici og dermed til at træffe 
investeringsbeslutninger på kvalificeret 
grundlag. Disse oplysninger kan gives i et 
standardiseret format.

De i første afsnit omhandlede oplysninger 
skal gives i en form, som er forståelig, på 
en sådan måde, at kunder eller potentielle 
kunder i rimeligt omfang kan forstå 
investeringsservicens og den tilbudte 
specifikke type finansielt instruments art 
og risici og dermed til at træffe 
investeringsbeslutninger på kvalificeret 
grundlag. Medlemsstaterne kan kræve, at 
disse oplysninger gives i et standardiseret 
format.

Or. en

Ændringsforslag 716
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysningerne om omkostninger og 
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gebyrer skal inkludere alle afskrivninger 
på investeringen, som ikke skyldes, at der 
opstår en underliggende risiko.

Or. en

Ændringsforslag 717
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysningerne skal gives regelmæssigt, 
dog mindst en gang årligt, og skal 
indeholde de nøjagtige beløb.

Or. en

Ændringsforslag 718
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Oplysninger om eventuelle gebyrer, 
provisioner, penge- eller naturalieydelser, 
som betales eller leveres til eller af 
tredjemand i forbindelse med leveringen 
af en investeringsservice eller accessorisk 
tjenesteydelse til kunden, skal være 
opslået på et synligt sted hos 
investeringsselskabet og tydeligt oplyses til 
kunden forud for leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse, herunder også 
i eventuelt markedsføringsmateriale, og 
skal være udformet, så de fremmer 
kvaliteten af den pågældende 
tjenesteydelse for kunden og ikke 
forringer selskabets opfyldelse af sin pligt 
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til at handle i kundens bedste interesse. 
Det skal fremgå af oplysningerne, at der 
foreligger et gebyr, en provision eller 
andre ydelser, samt arten og størrelsen 
heraf.
ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder med henblik på at præcisere 
betingelserne for investeringsselskabernes 
opfyldelse af kravene i dette stykke.
ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest 
[…]*.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i andet afsnit omhandlede 
tekniske gennemførelsesstandarder i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
_________________
*EUT: Indsæt venligst datoen: …

Or. en

Ændringsforslag 719
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis investeringsselskabet meddeler 
kunden, at der ydes 
investeringsrådgivning på uafhængigt 
grundlag:

udgår

i) skal det vurdere et tilstrækkeligt stort 
antal af de finansielle instrumenter, der 
findes på markedet. Der skal være tale om 
finansielle instrumenter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de 
må ikke være begrænset til finansielle 
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instrumenter, der udstedes eller udbydes 
af enheder, som har tætte forbindelser 
med investeringsselskabet 
ii) må det ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på 
tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

Or. en

Ændringsforslag 720
Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis investeringsselskabet meddeler 
kunden, at der ydes 
investeringsrådgivning på uafhængigt 
grundlag:

udgår

i) skal det vurdere et tilstrækkeligt stort 
antal af de finansielle instrumenter, der 
findes på markedet. Der skal være tale om 
finansielle instrumenter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de 
må ikke være begrænset til finansielle 
instrumenter, der udstedes eller udbydes 
af enheder, som har tætte forbindelser 
med investeringsselskabet 
ii) må det ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på 
tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

Or. en
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Ændringsforslag 721
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis investeringsselskabet meddeler 
kunden, at der ydes investeringsrådgivning 
på uafhængigt grundlag:

5. Hvis investeringsselskabet yder
investeringsrådgivning:

Or. en

Ændringsforslag 722
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis investeringsselskabet meddeler 
kunden, at der ydes investeringsrådgivning 
på uafhængigt grundlag:

5. Hvis investeringsselskabet yder
investeringsrådgivning:

Or. en

Ændringsforslag 723
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis investeringsselskabet meddeler 
kunden, at der ydes investeringsrådgivning 
på uafhængigt grundlag:

5. Et investeringsselskab meddeler 
kunden, om dets investeringsrådgivning 
ydes på uafhængigt grundlag eller i 
begrænset omfang, og hvis der er tale om 
uafhængig rådgivning:
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Or. en

Begrundelse

Det Forenede Kongerige har højere standarder for forbrugerbeskyttelse i form af deres 
"Retail Distribution Review". I EU's indre markeds interesse og med henblik på at yde 
beskyttelse til alle forbrugere i EU og skabe lige vilkår for finansielle rådgivere bør disse 
højere standarder anvendes i hele MiFID.

Ændringsforslag 724
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis investeringsselskabet meddeler 
kunden, at der ydes investeringsrådgivning 
på uafhængigt grundlag:

5. Hvis investeringsselskabet meddeler 
kunden, at der ydes investeringsrådgivning 
imod et gebyr:

Or. en

Ændringsforslag 725
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis investeringsselskabet meddeler 
kunden, at der ydes investeringsrådgivning 
på uafhængigt grundlag:

5. Når investeringsselskabet meddeler 
kunden, at der ydes 
investeringsrådgivning, skal det også 
meddele kunden, om de anbefalede 
finansielle instrumenter vil være 
begrænset til finansielle instrumenter, der 
udstedes eller udbydes af foretagender, 
som har tætte forbindelser til 
investeringsselskabet.
Hvis investeringsselskabet meddeler 
kunden, at der ydes investeringsrådgivning 
på uafhængigt grundlag:
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Or. en

Ændringsforslag 726
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis investeringsselskabet meddeler 
kunden, at der ydes investeringsrådgivning 
på uafhængigt grundlag:

5. Hvis investeringsselskabet meddeler 
kunden, at der ydes investeringsrådgivning 
eller porteføljepleje imod et gebyr, skal det 
også meddele kunden, om de anbefalede 
finansielle instrumenter vil være 
begrænset til finansielle instrumenter, der 
udstedes eller udbydes af foretagender, 
som har tætte forbindelser til 
investeringsselskabet.

Or. en

Ændringsforslag 727
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) skal det vurdere et tilstrækkeligt stort 
antal af de finansielle instrumenter, der 
findes på markedet. Der skal være tale om 
finansielle instrumenter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de 
må ikke være begrænset til finansielle 
instrumenter, der udstedes eller udbydes 
af enheder, som har tætte forbindelser 
med investeringsselskabet 

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 728
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) må det ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på 
tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 729
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis investeringsselskabet meddeler 
kunden, at der ydes investeringsrådgivning 
på uafhængigt grundlag:

5. Hvis investeringsselskabet yder
investeringsrådgivning:

Or. en

Ændringsforslag 730
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) skal det vurdere et tilstrækkeligt stort 
antal af de finansielle instrumenter, der 
findes på markedet. Der skal være tale om 
finansielle instrumenter, som er 

i) skal det meddele kunden, om og i 
hvilket omfang det har accepteret eller 
modtaget gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales eller leveres af 
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forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de 
må ikke være begrænset til finansielle 
instrumenter, der udstedes eller udbydes 
af enheder, som har tætte forbindelser 
med investeringsselskabet

tredjemand eller en person, der handler 
på tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder. Gebyrer, 
provisioner eller andre pengeydelser, der 
betales eller leveres af tredjemand eller en 
person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder, 
fratrækkes i sin helhed fra de gebyrer, 
provisioner eller andre pengeydelser, som 
kunden betaler i forbindelse med 
investeringsrådgivningen

Or. en

Ændringsforslag 731
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) skal det vurdere et tilstrækkeligt stort 
antal af de finansielle instrumenter, der 
findes på markedet. Der skal være tale om 
finansielle instrumenter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de 
må ikke være begrænset til finansielle 
instrumenter, der udstedes eller udbydes af 
enheder, som har tætte forbindelser med 
investeringsselskabet 

i) skal det tilbyde finansielle instrumenter 
eller investeringsstrategier, som er 
forskelligartede med hensyn til type. 
Tilbuddet behøver ikke være begrænset til 
finansielle instrumenter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med investeringsselskabet 

Or. en

Ændringsforslag 732
Kay Swinburne

Forslag til forordning



PE489.465v01-00 54/182 AM\901765DA.doc

DA

Artikel 24 – stk. 5 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) skal det vurdere et tilstrækkeligt stort 
antal af de finansielle instrumenter, der 
findes på markedet. Der skal være tale om
finansielle instrumenter, som er
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må 
ikke være begrænset til finansielle 
instrumenter, der udstedes eller udbydes af 
enheder, som har tætte forbindelser med 
investeringsselskabet 

i) skal det vurdere en omfattende række af 
de finansielle instrumenter, der findes på
hele det relevante marked. De vurderede
finansielle instrumenter skal være
forskelligartede med hensyn til både type 
og udstedere eller produktudbydere, og de 
må ikke være begrænset til finansielle 
instrumenter, der udstedes eller udbydes af 
enheder, som har tætte forbindelser med 
investeringsselskabet. Selskaber, som ikke 
kan levere en tilstrækkelig bred analyse af 
finansielle instrumenter fra hele 
markedet, skal gøre det klart for kunden, 
at deres rådgivning ikke er uafhængig.

Or. en

Begrundelse

Det Forenede Kongerige har højere standarder for forbrugerbeskyttelse i form af deres 
"Retail Distribution Review". I EU's indre markeds interesse og med henblik på at yde 
beskyttelse til alle forbrugere i EU og skabe lige vilkår for finansielle rådgivere bør disse 
højere standarder anvendes i hele MiFID.

Ændringsforslag 733
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) skal det vurdere et tilstrækkeligt stort 
antal af de finansielle instrumenter, der 
findes på markedet. Der skal være tale om
finansielle instrumenter, som er
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må 
ikke være begrænset til finansielle 
instrumenter, der udstedes eller udbydes af 
enheder, som har tætte forbindelser med 

i) skal det vurdere et tilstrækkeligt stort 
antal af de finansielle instrumenter, der 
findes på markedet. De vurderede
finansielle instrumenter skal være
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må 
ikke være begrænset til finansielle 
instrumenter, der udstedes eller udbydes af 
enheder, som har tætte forbindelser med 
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investeringsselskabet investeringsselskabet 

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 734
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) skal det vurdere et tilstrækkeligt stort 
antal af de finansielle instrumenter, der 
findes på markedet. Der skal være tale om 
finansielle instrumenter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må 
ikke være begrænset til finansielle 
instrumenter, der udstedes eller udbydes af 
enheder, som har tætte forbindelser med 
investeringsselskabet 

i) skal det gennemføre en omfattende og 
retfærdig analyse af det relevante marked 
og yde rådgivning, som er uvildig og 
ubegrænset. Der skal være tale om 
finansielle instrumenter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må 
ikke være begrænset til finansielle 
instrumenter, der udstedes eller udbydes af 
enheder, som har tætte forbindelser med 
investeringsselskabet 

Or. en

Begrundelse

Efter et forslag fra BEUC.

Ændringsforslag 735
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) skal det vurdere et tilstrækkeligt stort 
antal af de finansielle instrumenter, der 

i) skal det vurdere det relevante marked på 
omfattende vis og rådgive kunderne 
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findes på markedet. Der skal være tale om 
finansielle instrumenter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må 
ikke være begrænset til finansielle 
instrumenter, der udstedes eller udbydes af 
enheder, som har tætte forbindelser med 
investeringsselskabet 

uforudindtaget og ubegrænset. Der skal 
være tale om finansielle instrumenter, som 
er forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må 
ikke være begrænset til finansielle 
instrumenter, der udstedes eller udbydes af 
enheder, som har tætte forbindelser med 
investeringsselskabet 

Or. de

Ændringsforslag 736
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) skal det vurdere et tilstrækkeligt stort 
antal af de finansielle instrumenter, der 
findes på markedet. Der skal være tale om 
finansielle instrumenter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må 
ikke være begrænset til finansielle 
instrumenter, der udstedes eller udbydes af 
enheder, som har tætte forbindelser med 
investeringsselskabet 

i) skal det gennemføre en omfattende og 
retfærdig analyse af det relevante marked 
og yde rådgivning, som er uvildig og 
ubegrænset. Der skal være tale om 
finansielle instrumenter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må 
ikke være begrænset til finansielle 
instrumenter, der udstedes eller udbydes af 
enheder, som har tætte forbindelser med 
investeringsselskabet 

Or. en

Ændringsforslag 737
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) skal det vurdere et tilstrækkeligt stort 
antal af de finansielle instrumenter, der 
findes på markedet. Der skal være tale om 

i) skal det gennemføre en omfattende og 
retfærdig analyse af det relevante marked 
og yde rådgivning, som er uvildig og 
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finansielle instrumenter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må 
ikke være begrænset til finansielle 
instrumenter, der udstedes eller udbydes af 
enheder, som har tætte forbindelser med 
investeringsselskabet 

ubegrænset. Der skal være tale om 
finansielle instrumenter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må 
ikke være begrænset til finansielle 
instrumenter, der udstedes eller udbydes af 
enheder, som har tætte forbindelser med 
investeringsselskabet 

Or. en

Begrundelse

Kommissionens kriterier for uafhængig investeringsrådgivning bidrager ikke tilstrækkeligt til 
at sikre, at uafhængige rådgivere vurderer hele markedet og yder uvildig rådgivning.

Ændringsforslag 738
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) skal det vurdere et tilstrækkeligt stort 
antal af de finansielle instrumenter, der 
findes på markedet. Der skal være tale om 
finansielle instrumenter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må 
ikke være begrænset til finansielle 
instrumenter, der udstedes eller udbydes af 
enheder, som har tætte forbindelser med 
investeringsselskabet 

i) skal det vurdere et tilstrækkeligt stort 
antal af de finansielle instrumenter, der 
findes på markedet, og yde rådgivning, 
som er uvildig og ubegrænset. Der skal 
være tale om finansielle instrumenter, som 
er forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må 
ikke være begrænset til finansielle 
instrumenter, der udstedes eller udbydes af 
enheder, som har tætte forbindelser med 
investeringsselskabet 

Or. en

Begrundelse

Det bør sikres, at uafhængige investeringsrådgivere yder uvildig rådgivning.

Ændringsforslag 739
Olle Schmidt
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for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) må det ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på 
tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Er imod indførelsen af et forbud mod enhver form for tilskyndelse, når der ydes 
investeringsrådgivning på uafhængigt grundlag.

Ændringsforslag 740
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) må det ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på 
tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Restriktioner for gebyrer bør behandles separat. Det Forenede Kongerige har højere 
standarder for forbrugerbeskyttelse i form af deres "Retail Distribution Review". I EU's indre 
markeds interesse og med henblik på at yde beskyttelse til alle forbrugere i EU og skabe lige 
vilkår for finansielle rådgivere bør disse højere standarder anvendes i hele MiFID.
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Ændringsforslag 741
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) må det ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

ii) må det ikke acceptere tilskyndelser eller 
modtage gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder, 
medmindre de pågældende gebyrer, 
provisioner eller pengeydelser overføres 
til kunden.

Investeringsselskaberne er hverken 
godkendt til at tilbyde tjenesteydelser mod 
gebyrer, provisioner eller andre ydelser, 
som betales eller leveres af et 
finansieringsinstitut eller en person, der 
handler på vegne af et 
finansieringsinstitut, som udsteder de 
investeringsprodukter, de rådgiver om, 
medmindre de overfører gebyrer, 
provisioner eller andre ydelser til 
investoren.

Or. en

Ændringsforslag 742
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) må det ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 

ii) kunden får kontraktligt mulighed for 
forinden at blive oplyst om gebyrer, 
provisioner eller andre pengeydelser, der 
betales til investeringsselskabet af 
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vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

tredjemand eller en person, der handler på 
tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

Or. nl

Ændringsforslag 743
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) må det ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på 
tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

ii) skal det meddele kunden, om de 
anbefalede finansielle instrumenter vil 
være begrænset til finansielle 
instrumenter, der udstedes eller udbydes 
af foretagender, som har tætte 
forbindelser til investeringsselskabet.

Or. en

Ændringsforslag 744
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) må det ikke acceptere eller modtage
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

ii) skal det forud for aftalen oplyse 
kunden om forventede gebyrer, 
provisioner eller andre pengeydelser, der 
vil blive betalt af tredjemand eller en 
person, der handler på tredjemands vegne, i 
forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

Or. en
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Ændringsforslag 745
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) må det ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

ii) må det ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner, ydelser eller andre 
tilskyndelser, der betales eller leveres af 
tredjemand eller en person, der handler på 
tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

Or. en

Ændringsforslag 746
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) må det ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

ii) må det ikke modtage gebyrer, 
provisioner eller andre pengeydelser, der 
betales af tredjemand eller en person, der 
handler på tredjemands vegne, i 
forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder, hvis 
disse overstiger det vederlag, som kunden 
skal betale i forbindelse med 
investeringsrådgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 747
Peter Simon

Forslag til forordning
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Artikel 24 – stk. 5 – litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) må det ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

ii) må det ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner, andre pengeydelser 
eller pengemæssige fordele eller andre 
tilskyndelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, eller på vegne af en person, der 
står i tæt forbindelse med 
investeringsselskabet, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

Or. de

Ændringsforslag 748
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) må det ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

ii) må det ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder. 
Investeringsselskaberne er hverken 
godkendt til at tilbyde tjenesteydelser mod 
gebyrer, provisioner eller andre ydelser,
som betales eller leveres af et 
finansieringsinstitut eller en person, der 
handler på vegne af et 
finansieringsinstitut, som udsteder de 
investeringsprodukter, de rådgiver om.

Or. en

Ændringsforslag 749
Arlene McCarthy
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Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) må det ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

ii) må det ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre ydelser, 
der betales eller leveres af tredjemand eller 
en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder, men 
må kun modtage betaling i form af de 
afgifter, som skal betales af eller på vegne 
af kunden.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens kriterier for uafhængig investeringsrådgivning bidrager ikke tilstrækkeligt til 
at sikre, at uafhængige rådgivere vurderer hele markedet og yder uvildig rådgivning.

Ændringsforslag 750
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – litra ii a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii a) må det ikke modtage 
uforholdsmæssigt høje gebyrer, 
provisioner eller andre pengeydelser fra 
kundens porteføljeomsætning.

Or. en

Ændringsforslag 751
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
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Artikel 24 – stk. 5 – litra ii b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii b) må det kun løbende modtage 
gebyrer, provisioner eller andre
pengegebyrer fra tredjemand eller en 
person, der handler på tredjemands 
vegne, hvis det i den samme periode yder 
en løbende periodisk vurdering af de 
anbefalede finansielle instrumenter. En 
sådan løbende vurdering skal som 
minimum inkludere anvendelse af en 
varslingsmekanisme for produkter, hvis 
adfærd afviger fra det, man under 
normale omstændigheder havde kunnet 
forvente, eller hvis gevinstmuligheder 
ændrer sig væsentligt fra det, man havde 
kunnet forvente.

Or. en

Ændringsforslag 752
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tillader, at 
investeringsselskaber, som i henhold til 
denne artikel ikke må beholde 
pengeydelser fra tredjemand, opkræver 
egne provisioner for alle salgsprocesser 
og modregner tilskyndelser, som overføres 
til investorerne, i rådgivningsgebyrerne.

Or. en

Ændringsforslag 753
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Når investeringsselskabet yder 
investeringsrådgivning:
i) skal det vurdere et tilstrækkeligt stort 
antal af de finansielle instrumenter, der 
findes i selskabets produktsortiment, og
(ii) anbefale et eller flere egnede 
finansielle instrumenter på baggrund af 
kundens præferencer, behov, finansielle 
situation og personlige forhold.

Or. en

Begrundelse

Investeringsselskabet skal altid handle i kundens bedste interesse.

Ændringsforslag 754
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Medlemsstaterne sikrer, at måden, 
hvorpå et investeringsselskab aflønner 
sine ansatte og udpeger repræsentanter 
eller andre investeringsselskaber, ikke 
hindrer opfyldelsen af dets pligt til at 
handle i kundernes bedste interesse. 
Medlemsstaterne sikrer, at 
aflønningsstrukturerne for ansatte, der 
rådgiver om eller sælger finansielle 
instrumenter til detailkunder, ikke 
påvirker deres evne til at levere objektive 
anbefalinger, hvor dette er relevant, eller 
til at forelægge oplysninger på en måde, 
som er retfærdig, tydelig og ikke-
vildledende, bl.a. ved at sikre, at 
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aflønningen ikke udelukkende afhænger 
af mål for salg eller rentabiliteten af 
finansielle instrumenter og ikke på anden 
måde giver anledning til upassende 
interessekonflikter.

Or. en

Ændringsforslag 755
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at fastsætte acceptable 
forhold mellem porteføljeomsætning og 
induceret kompensation. 
ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den 
31.december 2014.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første punktum omhandlede 
forskriftsmæssige tekniske standarder i
overensstemmelse med artikel 10–14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2012. 

Or. en

Ændringsforslag 756
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Investoren modtager detaljerede 
oplysninger om alle fradrag, herunder 
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gebyrer og omkostninger, udarbejdet på 
baggrund af de kumulative tal. Dette 
inkluderer en illustration af den 
langsigtede effekt på afkastet i form af en 
direkte sammenligning mellem afkastet til 
investoren og de samlede fradrag. 
Oplysningerne skal afgives forud for 
investeringen, på baggrund af en rimelig 
prognose og mindst en gang årligt for 
hver reel investering. ESMA udarbejder 
retningslinjer for hensigtsmæssige 
formater for disse prognoser og 
præsentationer.

Or. en

Begrundelse

De kumulative fradrag for nogle investeringer betyder, at den effektive forrentning er meget 
lav. Denne ligger skjult i flere forskellige investeringer eller realiseres ikke, når den angives i 
små procenttal, hvorfor effekten på afkastet skal illustreres.

Ændringsforslag 757
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Et investeringsselskab kan aftale 
udtrykkeligt med den enkelte kunde eller 
potentielle kunder, at det ikke skal yde 
investeringsrådgivning, hvis:
(i) aftalen er utvetydig og behørigt 
dokumenteret forud for og ved indgåelse 
af investeringsaftalen
(ii) kunderne eller de potentielle kunder 
er blevet behørigt informeret om 
betydningen og konsekvenserne af ikke at 
modtage investeringsrådgivning.

Or. en
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Begrundelse

The amendment aims set out the boundaries of what constitutes “investment advice”, and 
seeks to differentiate it from other investment services, such as non-personal 
recommendations or recommendations not presented as suitable, and from other non-
investment related services, such as marketing. If both the provider and receiver of the 
investment service are aware of the kind of service provided and the risks and consequences 
associated with it and, on that basis, agree to go ahead, the receiver will not be entitled to 
claim that it expected to receive a service other than that agreed on and the provider will not 
be entitled to breach the legal requirements in respect thereof, alleging lack of clarity. In 
order to bolster legal certainty in respect of the requirements the investment service must 
meet, the matter must be dealt with in the MiFID revision.

Ændringsforslag 758
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 b. Når et investeringsselskab yder 
rådgivning, porteføljepleje eller andre 
tjenesteydelser, hvor kunden med 
rimelighed bør kunne stole på, at 
selskabet handler i kundens bedste 
interesse, sikrer medlemsstaterne, at 
selskaberne ikke modtager gebyrer, 
provisioner eller pengeydelser, hvis disse 
kan påvirke den rådgivning eller de 
beslutninger, der træffes på kundernes 
vegne.

Or. en

Begrundelse

Der bør være en forventning om, at selskaberne skal undgå at modtage betalinger eller 
ydelser fra tredjemand i situationer, hvor dette kan påvirke selskabets pligt til at handle i 
kundens bedste interesse. Medlemsstaterne gives dog her fleksibilitet til at vurdere, hvorledes 
de bedst kan beskytte kundens interesse på baggrund af de særlige forhold på deres nationale 
marked.
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Ændringsforslag 759
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når investeringsselskabet yder 
porteføljepleje, må det ikke acceptere eller 
modtage gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på 
tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 760
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når investeringsselskabet yder 
porteføljepleje, må det ikke acceptere eller 
modtage gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

6. Når investeringsselskabet yder 
porteføljepleje til professionelle kunder 
eller detailkunder i henhold til artikel 4, 
stk. 2, skal det forud for aftalen oplyse 
kunderne om forventede gebyrer, 
provisioner eller andre pengeydelser, som 
vil blive betalt af tredjemand eller en 
person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder. Den 
periodiske rapport, som forelægges af 
investeringsselskabet hver sjette måned, 
skal indeholde oplysninger om alle
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.
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Or. en

Ændringsforslag 761
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når investeringsselskabet yder 
porteføljepleje, må det ikke acceptere eller 
modtage gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

6. Når investeringsselskabet yder 
porteføljepleje, må det ikke acceptere eller 
modtage gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder, 
medmindre:
a) kunden er behørigt informeret om disse 
gebyrer, provisioner eller pengeydelser 
forud for leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse
b) disse gebyrer, provisioner eller 
pengeydelser i sidste ende er til fordel for 
kunden.

Or. en

Begrundelse

Monetary inducements in the case of portfolio management should not be banned entirely. 
Non-monetary benefits such as soft commissions (broker research, financial analysis or 
pricing information systems) provide important assistance for asset managers in the process 
of taking investment decisions or transmitting orders for execution and are subject to MiFID 
Level 2 requirement that they enhance the quality of the service. Soft commissions should be 
allowed in relation to portfolio management, as they help to reduce fees to clients, and assist 
investment managers in providing a better service to their clients.

Ændringsforslag 762
Kay Swinburne

Forslag til forordning
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Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når investeringsselskabet yder 
porteføljepleje, må det ikke acceptere eller 
modtage gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

6. Et investeringsselskab, der yder
investeringsrådgivning eller
porteføljepleje til en detailkunde eller 
sælger et finansielt instrument til en 
detailkunde uden rådgivning, må kun 
modtage betaling herfor samt for 
eventuelle tjenesteydelser, som er tæt 
knyttet hertil, fra kunden. I forbindelse 
med alle disse tjenesteydelser:
i) må det ikke acceptere gebyrer, 
provisioner eller andre penge- eller 
naturalieydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, heller ikke selv om selskabet har til 
hensigt at refundere sådanne betalinger 
til kunden
ii) skal det tydeligt anføre sine afgifter 
over for detailkunden i form af et enkelt 
monetært tal eller enkle procentangivelser
iii) må det, når det distribuerer egne 
produkter, ikke lægge afgifter for 
rådgivning, porteføljepleje eller 
distribution sammen med 
produktafgifterne, men skal oplyse om 
omkostningerne ved sådanne aktiviteter 
separat på baggrund af dets økonomiske 
omkostninger
iv) må det ikke evaluere sine ansattes 
resultater eller beregne sine ansattes 
aflønning på en måde, som i betydelig 
grad er afhængig af salgstal eller den 
indtjening, som de ansatte genererer til 
selskabet.

Or. en

Begrundelse

Det Forenede Kongerige har højere standarder for forbrugerbeskyttelse i form af deres 
"Retail Distribution Review". I EU's indre markeds interesse og med henblik på at yde 
beskyttelse til alle forbrugere i EU og skabe lige vilkår for finansielle rådgivere bør disse 
højere standarder anvendes i hele MiFID.
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Ændringsforslag 763
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når investeringsselskabet yder 
porteføljepleje, må det ikke acceptere eller 
modtage gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

6. Når investeringsselskabet yder 
investeringsrådgivning, porteføljepleje 
eller andre tjenesteydelser, hvor en 
detailkunde er berettiget til at stole på dets 
vurdering:

a) må det kun modtage betaling i form af 
de afgifter, der skal betales af eller på 
vegne af kunden, og må ikke opkræve 
eller acceptere andre betalinger eller 
ydelser i forbindelse med de pågældende 
tjenesteydelser
b) må det ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre ydelser, 
der betales af tredjemand eller en person, 
der handler på tredjemands vegne, i 
forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

Or. en

Ændringsforslag 764
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når investeringsselskabet yder 
porteføljepleje, må det ikke acceptere eller 
modtage gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på 

6. Når investeringsselskabet yder 
porteføljepleje til professionelle kunder 
eller detailkunder i henhold til artikel 4, 
stk. 2, litra 9 og 10, skal det forud for 
aftalen oplyse kunden om det forventede 
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tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

omfang af tilskyndelser. Den periodiske 
rapport skal indeholde oplysninger om 
alle tilskyndelser, der er betalt eller 
modtaget i den foregående periode.

Or. en

Begrundelse

Investeringsselskaber, som yder finansiel porteføljepleje, har forbud mod at modtage 
pengeydelser, som betales af en tredjepart for sådanne tjenesteydelser (medmindre de 
modtages direkte fra investorerne). Den nævnte forpligtelse tager ikke i betragtning, at 
detailkunder og professionelle kunder generelt kræver et højere beskyttelsesniveau end sine 
godkendte modparter. På denne baggrund bør denne bestemmelses anvendelsesområde 
begrænses til situationer, hvor der ydes finansiel porteføljepleje til detailkunder og 
professionelle kunder.

Ændringsforslag 765
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når investeringsselskabet yder 
porteføljepleje, må det ikke acceptere eller 
modtage gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

6. Når investeringsselskabet yder 
porteføljepleje eller 
investeringsrådgivning, må det ikke 
acceptere eller modtage gebyrer, 
provisioner, ydelser eller andre 
tilskyndelser, der betales eller leveres af 
tredjemand eller en person, der handler på 
tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

Or. en

Begrundelse

Der bør forbydes provision på al investeringsrådgivning, da det skaber en alvorlig 
interessekonflikt mellem investeringsrådgiveren og kunden.
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Ændringsforslag 766
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når investeringsselskabet yder 
porteføljepleje, må det ikke acceptere eller 
modtage gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

6. ii) Når investeringsselskabet yder 
porteføljepleje, får kunden kontraktligt 
mulighed for forinden at blive oplyst om
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales til 
investeringsselskabet af tredjemand eller 
en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

Or. nl

Ændringsforslag 767
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når investeringsselskabet yder 
porteføljepleje, må det ikke acceptere eller 
modtage gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på 
tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

6. Når investeringsselskabet yder 
porteføljepleje, skal det oplyse på en 
specifik eller generel måde, hvornår det 
kan modtage gebyrer, provisioner eller 
andre pengeydelser fra tredjemand, samt 
hvor og hvorledes kunderne kan få 
detaljerede oplysninger om sådanne 
betalinger.

Or. en

Ændringsforslag 768
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
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Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når investeringsselskabet yder 
porteføljepleje, må det ikke acceptere eller 
modtage gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på 
tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

6. Når investeringsselskabet yder 
porteføljepleje, skal det forud for aftalen 
oplyse kunden om det forventede omfang 
af tilskyndelser. Den periodiske rapport 
skal indeholde oplysninger om alle 
tilskyndelser, der er betalt og modtaget i 
den foregående periode.

Or. en

Ændringsforslag 769
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når investeringsselskabet yder 
porteføljepleje, må det ikke acceptere eller 
modtage gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

6. Når investeringsselskabet yder 
porteføljepleje, investeringsrådgivning 
eller andre tjenesteydelser, hvor kunden 
er berettiget til at stole på dets vurdering, 
må det ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

Or. en

Ændringsforslag 770
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når investeringsselskabet yder 
porteføljepleje, må det ikke acceptere eller 
modtage gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

6. Når investeringsselskabet yder 
porteføljepleje, må det ikke acceptere eller 
modtage gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder. Hvis 
der forventes pengeydelser, skal disse 
overføres til investoren.

Or. en

Ændringsforslag 771
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a Når et investeringsselskab og enhver, 
som handler på selskabets vegne, yder 
investeringsrådgivning eller 
porteføljepleje:
(i) må det i forbindelse med de 
pågældende tjenesteydelser ikke acceptere 
eller modtage gebyrer, provisioner eller 
andre ydelser, der betales eller leveres af 
tredjemand eller en person, der handler 
på tredjemands vegne, men kun modtage 
betaling i form af de afgifter, der skal 
betales af eller på vegne af kunden
(ii) skal det i forbindelse med de 
pågældende tjenesteydelser tydeligt oplyse 
kunden om sine afgiftstakster, og hvis det 
tilbyder tjenesteydelser i forbindelse med 
et eller flere interne finansielle 
instrumenter, skal det sikre, at afgifterne 
præsenteres særskilt fra afgifterne for de 
finansielle instrumenter



AM\901765DA.doc 77/182 PE489.465v01-00

DA

(iii) skal det i forbindelse med de 
pågældende tjenesteydelser sikre, at 
hverken aflønninger, belønninger eller 
naturalieydelser til ansatte eller agenter, 
som er involveret i rådgivning om eller 
salg af finansielle instrumenter til 
detailkunder, eller resultatevalueringen af 
sådanne ansatte eller agenter udgør en 
tilskyndelse for de pågældende ansatte 
eller agenter til at handle ud fra andet end 
den enkelte detailkundes bedste interesse
(iv) skal det i forbindelse med de 
pågældende tjenesteydelser oplyse 
kunden, om de anbefalede finansielle 
instrumenter vil være begrænset til 
finansielle instrumenter, der udstedes 
eller udbydes af foretagender, som har 
tætte forbindelser til 
investeringsselskabet.

Or. en

Begrundelse

Der bør forbydes provision på al investeringsrådgivning, da det skaber en alvorlig 
interessekonflikt mellem investeringsrådgiveren og kunden. Endvidere skal selskabernes 
interne aflønningspraksis (hvad angår både rådgivning og salg) være omfattet og 
provisionsforbuddet udvides til alle typer rådgivning.

Ændringsforslag 772
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Medlemsstaterne sikrer, at et 
investeringsselskabs aflønningspolitikker 
over for sine ansatte, repræsentanter eller 
andre associerede investeringsselskaber 
ikke hindrer opfyldelsen af dets pligt til at 
handle i kundernes bedste interesse. 
Medlemsstaterne sikrer, at selskabets 
aflønning af ansatte, der rådgiver om eller 
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sælger finansielle instrumenter til 
detailkunder, ikke påvirker de ansattes 
objektivitet med hensyn til at levere 
hensigtsmæssige anbefalinger, foretage 
relevante salg eller præsentere 
oplysningerne på en måde, som er 
rimelig, tydelig og ikke-vildledende. 
Aflønningen i sådanne situationer må 
ikke udelukkende afhænge af salgsmål 
eller indtjeningen til selskabet fra 
specifikke finansielle instrumenter.

Or. en

Begrundelse

Dette nye stykke gør det muligt for medlemsstaterne at træffe foranstaltninger med hensyn til 
selskabernes aflønningspraksis og dermed eliminere risikoen for partiskhed i rådgivningen 
om og salget af finansielle instrumenter til kunder. Aflønningsordninger, som f.eks. betydelige 
salgsbonusser i forbindelse med specifikke finansielle instrumenter, bør ikke være tilladt, når 
der er risiko for, at et investeringsselskab anbefaler eller sælger produkter eller 
tjenesteydelser til kunder på upassende vis.

Ændringsforslag 773
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Et investeringsselskab må ikke tilbyde 
eller betale gebyrer, provisioner eller 
andre penge- eller naturalieydelser til et 
andet investeringsselskab eller en 
tredjepart til gavn for et andet selskab i 
forbindelse med det andet selskabs 
rådgivning om, salg af eller forvaltning af 
finansielle instrumenter for detailkunder 
eller andre tjenesteydelser, som er nært 
forbundet hermed.

Or. en
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Begrundelse

Det Forenede Kongerige har højere standarder for forbrugerbeskyttelse i form af deres 
"Retail Distribution Review". I EU's indre markeds interesse og med henblik på at yde 
beskyttelse til alle forbrugere i EU og skabe lige vilkår for finansielle rådgivere bør disse 
højere standarder anvendes i hele MiFID.

Ændringsforslag 774
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Et investeringsselskab, som rådgiver 
om eller sælger finansielle instrumenter 
til detailkunder, skal sikre, at det ikke 
aflønner sine ansatte eller evaluerer sine 
ansattes resultater på en måde, som 
strider imod opfyldelsen af dets pligt til at 
handle i kundernes bedste interesse. 
Navnlig må det ikke indføre 
aflønningsordninger eller andre 
ordninger, som kan gavne de ansatte på 
en måde, så de tilskyndes til at anbefale et 
bestemt finansielt instrument til en 
detailkunde, når selskabet kunne tilbyde 
et andet finansielt instrument, der ville 
dække kundens behov bedre.

Or. en

Begrundelse

Efter et forslag fra FSA.

Ændringsforslag 775
Catherine Stihler

Forslag til forordning
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Artikel 24 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Et investeringsselskab, som rådgiver 
om eller sælger finansielle instrumenter 
til detailkunder, skal sikre, at det ikke 
aflønner sine ansatte eller evaluerer sine 
ansattes resultater på en måde, som 
strider imod opfyldelsen af dets pligt til at 
handle i kundernes bedste interesse. 
Navnlig må det ikke indføre 
aflønningsordninger eller andre 
ordninger, som kan gavne de ansatte på 
en måde, så de tilskyndes til at anbefale et 
bestemt finansielt instrument til en 
detailkunde, når selskabet kunne tilbyde 
et andet finansielt instrument, der ville 
dække kundens behov bedre.

Or. en

Ændringsforslag 776
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Når en investeringsservice tilbydes 
sammen med en anden tjenesteydelse eller 
et andet produkt som en del af en pakke 
eller som en betingelse for samme aftale 
eller pakke, skal investeringsselskabet 
meddele kunden, om de forskellige 
komponenter kan købes separat, og 
fremlægge separat dokumentation af 
omkostninger og afgifter i forbindelse 
med hver enkelt komponent.

udgår

ESMA udarbejder senest den […] og 
ajourfører periodisk retningslinjer for 
vurdering af og tilsyn med krydssalg, idet 
myndigheden navnlig angiver, i hvilke 
situationer krydssalg ikke er forenelig 
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med forpligtelserne i stk. 1.

Or. de

Begrundelse

ESMA-retningslinjerne er meget komplicerede at gennemføre og står med hensyn til cost-
benefit ikke i nogen forsvarlig position i forhold til den forventede øgede gennemsigtighed.

Ændringsforslag 777
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Når en investeringsservice tilbydes 
sammen med en anden tjenesteydelse eller 
et andet produkt som en del af en pakke 
eller som en betingelse for samme aftale 
eller pakke, skal investeringsselskabet 
meddele kunden, om de forskellige 
komponenter kan købes separat, og 
fremlægge separat dokumentation af 
omkostninger og afgifter i forbindelse 
med hver enkelt komponent.

udgår

ESMA udarbejder senest den […] og 
ajourfører periodisk retningslinjer for 
vurdering af og tilsyn med krydssalg, idet 
myndigheden navnlig angiver, i hvilke 
situationer krydssalg ikke er forenelig 
med forpligtelserne i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 778
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 24 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en investeringsservice tilbydes 
sammen med en anden tjenesteydelse eller 
et andet produkt som en del af en pakke 
eller som en betingelse for samme aftale 
eller pakke, skal investeringsselskabet 
meddele kunden, om de forskellige 
komponenter kan købes separat, og 
fremlægge separat dokumentation af 
omkostninger og afgifter i forbindelse med 
hver enkelt komponent.

Når en investeringsservice tilbydes 
sammen med en anden tjenesteydelse eller 
et andet produkt som en del af en pakke 
eller som en betingelse for samme aftale 
eller pakke, skal investeringsselskabet 
meddele kunden, om de forskellige 
komponenter kan købes separat, og 
fremlægge separat dokumentation af 
omkostninger og afgifter i forbindelse med 
hver enkelt komponent. Der må ikke 
tilbydes investeringsprodukter som led i et 
betinget salg sammen med andre 
investeringsprodukter, indskud eller 
finansielle tjenesteydelser, medmindre der 
er tale om en løbende konto eller 
værdipapirkonto.

Or. en

Begrundelse

Efter et forslag fra BEUC.

Ændringsforslag 779
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en investeringsservice tilbydes 
sammen med en anden tjenesteydelse eller 
et andet produkt som en del af en pakke 
eller som en betingelse for samme aftale 
eller pakke, skal investeringsselskabet 
meddele kunden, om de forskellige 
komponenter kan købes separat, og 
fremlægge separat dokumentation af 
omkostninger og afgifter i forbindelse med 
hver enkelt komponent.

Når en investeringsservice tilbydes 
sammen med en anden tjenesteydelse eller 
et andet produkt som en del af en pakke 
eller som en betingelse for samme aftale 
eller pakke, skal investeringsselskabet 
meddele kunden, om de forskellige 
komponenter kan købes separat, og 
fremlægge separat dokumentation af
omkostninger og afgifter i forbindelse med 
hver enkelt komponent. Produkter, hvori 
investerings- og opsparingsprodukter er 



AM\901765DA.doc 83/182 PE489.465v01-00

DA

kombineret, må ikke tilbydes til 
detailkunder.

Or. en

Ændringsforslag 780
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA udarbejder senest den […] og 
ajourfører periodisk retningslinjer for 
vurdering af og tilsyn med krydssalg, idet 
myndigheden navnlig angiver, i hvilke 
situationer krydssalg ikke er forenelig med 
forpligtelserne i stk. 1.

ESMA, i samarbejde med EBA og 
EIOPA, gennem det fælles udvalg,
udarbejder senest den […] og ajourfører 
periodisk retningslinjer for vurdering af og 
tilsyn med krydssalg, idet myndigheden 
navnlig angiver, i hvilke situationer 
krydssalg ikke er forenelig med 
forpligtelserne i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Et samarbejde mellem alle tre ESA'er om at udarbejde retningslinjer er særdeles relevant for 
krydssalg, da der i denne situation tydeligvis er involveret forskellige finansielle sektorer, 
såsom forsikring og bankvæsen. (Forslag fra ECB)

Ændringsforslag 781
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA udarbejder senest den […] og 
ajourfører periodisk retningslinjer for 
vurdering af og tilsyn med krydssalg, idet 
myndigheden navnlig angiver, i hvilke 
situationer krydssalg ikke er forenelig med 
forpligtelserne i stk. 1.

ESMA, i samarbejde med EBA og 
EIOPA, gennem det fælles udvalg,
udarbejder senest den […] og ajourfører 
periodisk retningslinjer for vurdering af og 
tilsyn med krydssalg, idet myndigheden 
navnlig angiver, i hvilke situationer 
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krydssalg ikke er forenelig med 
forpligtelserne i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Et samarbejde mellem alle tre ESA'er om at udarbejde retningslinjer er særdeles relevant for 
krydssalg, da der i denne situation tydeligvis er involveret forskellige finansielle sektorer, 
såsom forsikring og bankvæsen.

Ændringsforslag 782
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA udarbejder senest den […] og 
ajourfører periodisk retningslinjer for 
vurdering af og tilsyn med krydssalg, idet 
myndigheden navnlig angiver, i hvilke 
situationer krydssalg ikke er forenelig med 
forpligtelserne i stk. 1.

ESMA udarbejder senest den […] og 
ajourfører periodisk retningslinjer for 
vurdering af og tilsyn med krydssalg, idet 
myndigheden navnlig angiver, i hvilke 
situationer krydssalg ikke er forenelig med 
forpligtelserne i stk. 1 og artikel 25.

Or. en

Begrundelse

Efter et forslag fra BEUC.

Ændringsforslag 783
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 

udgår
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vedrørende foranstaltninger, der sikrer, at 
investeringsselskaber efterlever de heri 
fastlagte principper, når de udøver 
investeringsservice eller leverer 
accessoriske tjenesteydelser til deres 
kunder. I de delegerede retsakter skal der 
tages hensyn til:
a) den eller de til kunden eller den 
potentielle kunde tilbudte eller leverede 
tjenesteydelsers art, idet der tages hensyn 
til transaktionernes type, genstand, 
omfang og hyppighed
b) arten af de produkter, der tilbydes eller 
påtænkes, herunder de forskellige typer 
finansielle instrumenter og indskud, der 
er nævnt i artikel 1, stk. 2
c) om kunden eller de potentielle kunder 
er detailinvestor(er) eller professionel(le) 
investor(er) eller, i forbindelse med stk. 3, 
om de er klassificeret som godkendte 
modparter.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de mange forskellige investeringsydelser, der findes i EU, er det mere 
hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne får fleksibiliteten til at tage hensyn til forskellene i deres 
gennemførelse af direktivet. Derfor er denne foranstaltning ikke nødvendig.

Ændringsforslag 784
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8 a. Medlemsstaterne kræver, at personer, 
som yder nogen form for 
investeringsrådgivning eller eventuelle 
accessoriske tjenesteydelser til kunder, 
har et tilstrækkeligt viden- og 
kompetenceniveau, der bygger på 
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anerkendte kvalifikationer.

Or. en

Begrundelse

Hver medlemsstat bør have et minimumsniveau for de kvalifikationer, som kan forventes af 
personer, der sælger finansielle produkter til detailkunder. Dette bør dog være specifikt for de 
enkelte medlemsstater på grund af de mange forskelle i viden og erfaringer hos investorerne i 
hver medlemsstat.

Ændringsforslag 785
Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8 a. Levering af finansiel rådgivning til 
detailinvestorer kræver, at rådgiveren er 
kvalificeret i henhold til en europæisk 
minimumsstandard. ESMA udarbejder 
bindende tekniske standarder, hvori de 
tilgrundliggende certificerings- og 
uddannelsesprogrammers obligatoriske 
indhold fastsættes. ESMA aftaler i 
samråd med de nationale kompetente 
myndigheder, hvilke eksisterende 
kvalifikationer der anses for at opfylde 
denne standard.

Or. en

Ændringsforslag 786
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24a
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1. Medlemsstaterne kræver, at et 
investeringsselskab, som driver et internt 
system til matchning af ordrer, søger om 
forhåndsgodkendelse hos den kompetente 
myndighed. Inden en sådan tilladelse 
gives, sikrer den kompetente myndighed, 
at systemet har følgende kendetegn:
a) Det indgår i investeringsselskabets 
"best execution"-politik
b) Det tildeler ikke særlige privilegier med 
hensyn til oplysninger eller udførelse af 
ordrer til nogen type deltager
c) Det er ikke forbundet til andre interne 
systemer til matchning af ordrer
d) Hver deltager har mulighed for at 
vælge, hvilke typer modparter denne 
accepterer at udføre sine ordrer med
e) Det er identificeret specifikt inden for 
rammerne af gennemsigtighedskravene 
efter handelen.
I medfør af litra b) sikres det især, at 
investeringsselskabets ordrer for egen 
regning, hvis det er relevant, behandles på 
nøjagtig samme betingelser som ordrer 
for tredjemands regning.
ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder med henblik på at fastsætte, 
hvilke typer modparter de interne 
systemer til udførelse af ordrer som 
minimum skal identificere.
ESMA fremsender disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder til Kommissionen senest den 
[…]*.
Kommissionen har kompetence til at 
vedtage gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder i henhold til artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
__________________

*EUT [dato indsættes]. 
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Or. fr

Ændringsforslag 787
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 a
Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder er ansvarlige for 
gennemførelsen af dette direktivs 
bestemmelser til sikring af 
investorbeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 788
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24b
De kompetente myndigheder kræver, at de 
interne systemer til matchning af ordrer, 
hvor andelen af transaktioner der 
gennemføres i forhold til de 
transaktioner, der gennemføres i hele 
handelssystemet, overstiger en bestemt 
tærskel, omdannes til MHF'er.
ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder med henblik på at fastsætte 
tærsklens beregningsmetode.
ESMA fremsender disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder til Kommissionen senest den 
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[…]*.
Kommissionen har kompetence til at 
vedtage gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder i henhold til artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
______________

*EUT [dato indsættes]. 

Or. fr

Ændringsforslag 789
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 b
Medlemsstaterne kan ved siden af deres 
kompetente myndigheder oprette 
uafhængige organer, som overvåger 
markederne og godkender produkters 
egnethed for detailinvestorer.

Or. en

Ændringsforslag 790
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når investeringsselskabet yder
investeringsrådgivning eller 
porteføljepleje, skal det indhente de 
nødvendige oplysninger om kundens eller 

1. Når investeringsselskabet leverer 
produktoplysninger, 
investeringsrådgivning eller 
porteføljepleje, skal det indhente de 
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den potentielle kundes kendskab til og 
erfaring på det investeringsområde, som er 
relevant for den specifikke type produkt 
eller service, hans finansielle situation og 
investeringsmål, så selskabet kan anbefale 
kunden eller den potentielle kunde den 
investeringsservice og de finansielle 
instrumenter, der egner sig for 
vedkommende.

nødvendige oplysninger om kundens eller 
den potentielle kundes kendskab til og 
erfaring på det investeringsområde, som er 
relevant for den specifikke type produkt 
eller service, hans finansielle situation, 
herunder kreditforpligtelser, aktuel 
risikoeksponering, accept af økonomiske 
tab og investeringsmål, så selskabet kan 
anbefale kunden eller den potentielle kunde 
den investeringsservice og de finansielle 
instrumenter, der egner sig for 
vedkommende.

ESMA udarbejder senest den […]* 
retningslinjer for det minimum af 
oplysninger, der skal indhentes fra 
kunden, og for vurderingen af de 
finansielle instrumenters eller 
tjenesteydelsens egnethed.
_________________
*EUT: Indsæt venligst datoen: …

Or. en

Begrundelse

Inspireret af et forslag fra BEUC.

Ændringsforslag 791
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når investeringsselskabet yder 
investeringsrådgivning eller 
porteføljepleje, skal det indhente de 
nødvendige oplysninger om kundens eller 
den potentielle kundes kendskab til og 
erfaring på det investeringsområde, som er 
relevant for den specifikke type produkt 
eller service, hans finansielle situation og 
investeringsmål, så selskabet kan anbefale 
kunden eller den potentielle kunde den 

1. Når investeringsselskabet yder 
investeringsrådgivning eller 
porteføljepleje, skal det indhente de 
nødvendige oplysninger om kundens eller 
den potentielle kundes kendskab til og 
erfaring på det investeringsområde, som er 
relevant for den specifikke type produkt 
eller service, hans finansielle situation og 
investeringsmål (herunder hans 
risikotolerance), så selskabet kan anbefale 
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investeringsservice og de finansielle 
instrumenter, der egner sig for 
vedkommende.

kunden eller den potentielle kunde den 
investeringsservice og de finansielle 
instrumenter, der egner sig for 
vedkommende.

Or. en

Ændringsforslag 792
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Når investeringsselskabet leverer 
produktoplysninger, 
investeringsrådgivning eller 
porteføljepleje, skal det påvise, at det 
solgte produkt var det produkt fra 
produktsortimentet, som bedst dækkede 
kundens behov.

Or. en

Ændringsforslag 793
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 b. Når investeringsselskabet leverer 
produktoplysninger, 
investeringsrådgivning eller 
porteføljepleje, skal det vurdere, om en 
investering egner sig for en kunde, 
navnlig når kunden har åbne 
gældsforpligtelser. Hvis investeringen 
anses for uegnet på det pågældende 
tidspunkt, skal investeringsselskabet 
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udsende en advarsel til kunden.

Or. en

Ændringsforslag 794
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsselskaber, som leverer andre 
investeringsserviceydelser end dem, der er 
omhandlet i stk. 1, udbeder sig oplysninger 
fra kunden eller den potentielle kunde om 
dennes kendskab til og erfaring på det 
investeringsområde, som er relevant for 
den specifikke type produkt eller service, 
der udbydes eller efterspørges, så 
investeringsselskabet kan vurdere, om den 
påtænkte investeringsservice eller det 
påtænkte investeringsprodukt er 
hensigtsmæssig(t) for kunden.

Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsselskaber, som leverer andre 
investeringsserviceydelser end dem, der er 
omhandlet i stk. 1, udbeder sig oplysninger 
fra kunden eller den potentielle kunde om 
dennes kendskab til og erfaring på det 
investeringsområde, som er relevant for 
den specifikke type produkt eller service, 
der udbydes eller efterspørges, så 
investeringsselskabet kan vurdere, om den 
påtænkte investeringsservice eller det 
påtænkte investeringsprodukt er 
hensigtsmæssig(t) for kunden. Dette 
gælder ikke for opbevaring og forvaltning 
af finansielle instrumenter som anført i 
bilag I, afsnit A, punkt 9.

Or. en

Ændringsforslag 795
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA udarbejder senest den […]* 
retningslinjer for det minimum af 
oplysninger, der skal indhentes om 
kundens kendskab til og erfaring på det 
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investeringsområde, som er relevant for 
den specifikke type produkt eller service, 
der udbydes eller efterspørges, samt for 
vurderingen af, om produktet eller 
servicen er hensigtsmæssig, i betragtning 
af kundens viden og erfaring.
___________________
*EUT: Indsæt venligst datoen: …

Or. en

Ændringsforslag 796
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsselskaber, som leverer 
pakkeprodukter ved krydssalg i henhold 
til artikel 24, stk. 7, vurderer hvert enkelt 
produkts egnethed separat samt den 
samlede pakkes egnethed.

Or. en

Ændringsforslag 797
Syed Kamall, Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne tillader, at 
investeringsselskaber, når de yder 
investeringsservice, som udelukkende 
består i at udføre kundens ordrer eller at 
modtage og formidle disse ordrer med eller 
uden accessoriske tjenesteydelser med 

3. Medlemsstaterne tillader, at 
investeringsselskaber, når de yder 
investeringsservice, som udelukkende 
består i at udføre kundens ordrer eller at 
modtage og formidle disse ordrer med eller 
uden accessoriske tjenesteydelser, yder 



PE489.465v01-00 94/182 AM\901765DA.doc

DA

undtagelse af den accessoriske 
tjenesteydelse, der er anført i bilag I, 
afsnit B, punkt 1, yder denne 
investeringsservice, uden at det er 
nødvendigt at indhente de oplysninger eller 
træffe den afgørelse, som er omhandlet i 
stk. 2, hvis alle nedenstående betingelser er 
opfyldt:

denne investeringsservice, uden at det er 
nødvendigt at indhente de oplysninger eller 
træffe den afgørelse, som er omhandlet i 
stk. 2, hvis alle nedenstående betingelser er 
opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 798
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne tillader, at 
investeringsselskaber, når de yder 
investeringsservice, som udelukkende 
består i at udføre kundens ordrer eller at 
modtage og formidle disse ordrer med eller 
uden accessoriske tjenesteydelser med 
undtagelse af den accessoriske 
tjenesteydelse, der er anført i bilag I, 
afsnit B, punkt 1, yder denne
investeringsservice, uden at det er 
nødvendigt at indhente de oplysninger eller 
træffe den afgørelse, som er omhandlet i 
stk. 2, hvis alle nedenstående betingelser er 
opfyldt:

3. Medlemsstaterne tillader, at 
investeringsselskaber, når de yder 
investeringsservice, som udelukkende 
består i at udføre kundens ordrer eller at 
modtage og formidle disse ordrer med eller 
uden accessoriske tjenesteydelser, yder 
denne investeringsservice, uden at det er 
nødvendigt at indhente de oplysninger eller 
træffe den afgørelse, som er omhandlet i 
stk. 2, hvis alle nedenstående betingelser er 
opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 799
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne tillader, at 
investeringsselskaber, når de yder 
investeringsservice, som udelukkende 
består i at udføre kundens ordrer eller at 
modtage og formidle disse ordrer med eller 
uden accessoriske tjenesteydelser med 
undtagelse af den accessoriske 
tjenesteydelse, der er anført i bilag I, 
afsnit B, punkt 1, yder denne 
investeringsservice, uden at det er 
nødvendigt at indhente de oplysninger eller 
træffe den afgørelse, som er omhandlet i 
stk. 2, hvis alle nedenstående betingelser er 
opfyldt:

3. Medlemsstaterne tillader, at 
investeringsselskaber, når de yder 
investeringsservice, som udelukkende 
består i at udføre kundens ordrer eller at 
modtage og formidle disse ordrer med eller 
uden accessoriske tjenesteydelser, yder 
denne investeringsservice, uden at det er 
nødvendigt at indhente de oplysninger eller 
træffe den afgørelse, som er omhandlet i
stk. 2, hvis alle nedenstående betingelser er 
opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre lige vilkår ved kredit- eller långivning. I 
henhold til det oprindelige forslag ville tredjemand kunne give sådanne kreditter til kunder 
uden at gøre de forpligtelser gældende, som er indeholdt i denne artikel.

Ændringsforslag 800
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de nævnte tjenesteydelser vedrører et af 
følgende finansielle instrumenter:

a) tjenesteydelserne vedrører ikke
finansielle instrumenter, som omfatter 
afledte instrumenter eller en struktur, som 
gør det vanskeligt for kunden at forstå 
den involverede risiko, eller anses for 
illikvide 

Or. en
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Ændringsforslag 801
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) aktier, der er optaget til handel på et 
reguleret marked eller på et tilsvarende 
tredjelandsmarked eller i en MHF, når 
der er tale om aktier i selskaber, med 
undtagelse af aktier i institutter for 
kollektiv investering, som ikke er UCITS, 
og aktier, der omfatter et afledt 
instrument

udgår

Or. en

Ændringsforslag 802
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) aktier, der er optaget til handel på et 
reguleret marked eller på et tilsvarende 
tredjelandsmarked eller i en MHF, når der 
er tale om aktier i selskaber, med 
undtagelse af aktier i institutter for 
kollektiv investering, som ikke er UCITS, 
og aktier, der omfatter et afledt 
instrument

1. aktier, der er optaget til handel på et 
reguleret marked eller på et tilsvarende 
tredjelandsmarked eller i en MHF, når der 
er tale om aktier i selskaber

Or. en

Begrundelse

Eftersom instrumenter, der noteres og handles på regulerede markeder, er underlagt fælles 
EU-regler vedrørende offentliggørelse af oplysninger og nøgletal og er underlagt særlige 
bestemmelser, hvad angår risikostyring og indlån (UCITS og AIF), skal disse produkter 
generelt være tilgængelige for investorer.
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Ændringsforslag 803
Syed Kamall, Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) aktier, der er optaget til handel på et 
reguleret marked eller på et tilsvarende 
tredjelandsmarked eller i en MHF, når der 
er tale om aktier i selskaber, med 
undtagelse af aktier i institutter for 
kollektiv investering, som ikke er UCITS, 
og aktier, der omfatter et afledt 
instrument

i) aktier, der er optaget til handel på et 
reguleret marked eller på et tilsvarende 
tredjelandsmarked eller i en MHF, når der 
er tale om aktier i selskaber

Or. en

Begrundelse

Instrumenter, der noteres og handles på regulerede markeder, er allerede underlagt EU-
lovgivning vedrørende offentliggørelse af vigtige oplysninger eller er underlagt bestemmelser 
om risikostyring. Disse produkter bør derfor være tilgængelige for investorer.

Ændringsforslag 804
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) aktier, der er optaget til handel på et 
reguleret marked eller på et tilsvarende 
tredjelandsmarked eller i en MHF, når der 
er tale om aktier i selskaber, med 
undtagelse af aktier i institutter for 
kollektiv investering, som ikke er UCITS, 
og aktier, der omfatter et afledt instrument

i) aktier, der er optaget til handel på et 
reguleret marked eller på et tilsvarende 
tredjelandsmarked eller i en MHF, når der 
er tale om aktier i selskaber, med 
undtagelse af aktier, der omfatter et afledt 
instrument

Or. en
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Ændringsforslag 805
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) aktier, der er optaget til handel på et 
reguleret marked eller på et tilsvarende 
tredjelandsmarked eller i en MHF, når der 
er tale om aktier i selskaber, med 
undtagelse af aktier i institutter for 
kollektiv investering, som ikke er UCITS, 
og aktier, der omfatter et afledt instrument

i) aktier, der er optaget til handel på et 
reguleret marked eller på et tilsvarende 
tredjelandsmarked eller i en MHF, når der 
er tale om aktier i selskaber, med 
undtagelse af aktier i institutter for 
kollektiv investering, som ikke er UCITS, 
og aktier, der omfatter et afledt instrument, 
medmindre det afledte instrument ikke 
øger risikoen for investoren

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre, at det afledte instrument ikke øger risikoen 
for slutinvestoren.

Ændringsforslag 806
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) obligationer og andre 
gældsinstrumenter, der er optaget til 
handel på et reguleret marked eller på et 
tilsvarende tredjelandsmarked eller i en 
MHF, undtagen sådanne, som omfatter et 
afledt instrument eller en struktur, som 
gør det vanskeligt for kunden at forstå 
den involverede risiko

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 807
Syed Kamall, Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) obligationer og andre 
gældsinstrumenter, der er optaget til handel 
på et reguleret marked eller på et 
tilsvarende tredjelandsmarked eller i en 
MHF, undtagen sådanne, som omfatter et 
afledt instrument eller en struktur, som 
gør det vanskeligt for kunden at forstå 
den involverede risiko

ii) obligationer og andre 
gældsinstrumenter, der er optaget til handel 
på et reguleret marked eller på et 
tilsvarende tredjelandsmarked eller i en 
MHF

Or. en

Begrundelse

Instrumenter, der noteres og handles på regulerede markeder, er allerede underlagt EU-
lovgivning vedrørende offentliggørelse af vigtige oplysninger eller er underlagt bestemmelser 
om risikostyring. Disse produkter bør derfor være tilgængelige for investorer.

Ændringsforslag 808
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) obligationer og andre 
gældsinstrumenter, der er optaget til handel 
på et reguleret marked eller på et 
tilsvarende tredjelandsmarked eller i en 
MHF, undtagen sådanne, som omfatter et 
afledt instrument eller en struktur, som 
gør det vanskeligt for kunden at forstå 
den involverede risiko

2. obligationer og andre gældsinstrumenter, 
der er optaget til handel på et reguleret 
marked eller på et tilsvarende 
tredjelandsmarked eller i en MHF, for 
hvilke der er udsendt et prospekt

Or. en
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Begrundelse

Eftersom instrumenter, der noteres og handles på regulerede markeder, er underlagt fælles 
EU-regler vedrørende offentliggørelse af oplysninger og nøgletal og er underlagt særlige 
bestemmelser, hvad angår risikostyring og indlån (UCITS og AIF), skal disse produkter 
generelt være tilgængelige for investorer.

Ændringsforslag 809
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) obligationer og andre 
gældsinstrumenter, der er optaget til handel 
på et reguleret marked eller på et 
tilsvarende tredjelandsmarked eller i en 
MHF, undtagen sådanne, som omfatter et 
afledt instrument eller en struktur, som gør
det vanskeligt for kunden at forstå den 
involverede risiko

ii) obligationer og andre 
gældsinstrumenter, der er optaget til handel 
på et reguleret marked eller på et
tilsvarende tredjelandsmarked eller i en 
MHF, undtagen sådanne, som omfatter et 
afledt instrument eller en struktur, som 
ville gøre det vanskeligt for en kunde at 
forstå den involverede risiko, eller det 
afledte instrument ikke øger risikoen for 
investoren

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre, at det afledte instrument ikke øger risikoen 
for slutinvestoren.

Ændringsforslag 810
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) pengemarkedsinstrumenter, bortset fra 
sådanne, som omfatter et afledt 
instrument eller en struktur, som gør det 

udgår
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vanskeligt for kunden at forstå den 
involverede risiko

Or. en

Ændringsforslag 811
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) pengemarkedsinstrumenter, bortset fra 
sådanne, som omfatter et afledt 
instrument eller en struktur, som gør det 
vanskeligt for kunden at forstå den 
involverede risiko

3. pengemarkedsinstrumenter

Or. en

Begrundelse

Eftersom instrumenter, der noteres og handles på regulerede markeder, er underlagt fælles 
EU-regler vedrørende offentliggørelse af oplysninger og nøgletal og er underlagt særlige 
bestemmelser, hvad angår risikostyring og indlån (UCITS og AIF), skal disse produkter 
generelt være tilgængelige for investorer.

Ændringsforslag 812
Syed Kamall, Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) pengemarkedsinstrumenter, bortset fra 
sådanne, som omfatter et afledt 
instrument eller en struktur, som gør det 
vanskeligt for kunden at forstå den 
involverede risiko

iii) pengemarkedsinstrumenter

Or. en
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Begrundelse

Instrumenter, der noteres og handles på regulerede markeder, er allerede underlagt EU-
lovgivning vedrørende offentliggørelse af vigtige oplysninger eller er underlagt bestemmelser 
om risikostyring. Disse produkter bør derfor være tilgængelige for investorer.

Ændringsforslag 813
Olle Schmidt
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) pengemarkedsinstrumenter, bortset fra 
sådanne, som omfatter et afledt instrument 
eller en struktur, som gør det vanskeligt for 
kunden at forstå den involverede risiko

iii) pengemarkedsinstrumenter, bortset fra 
sådanne, som omfatter et afledt instrument 
eller en struktur, som ville gøre det 
vanskeligt for en kunde at forstå den 
involverede risiko, eller det afledte 
instrument ikke øger risikoen for 
investoren

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre, at det afledte instrument ikke øger risikoen 
for slutinvestoren.

Ændringsforslag 814
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) aktier eller andele i UCITS, bortset fra 
strukturerede investeringsinstitutter som 
omhandlet i artikel 36, stk. 1, andet afsnit, 
i Kommissionens forordning 583/2010

udgår
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Or. en

Begrundelse

Så længe der ikke foreligger en juridisk afgørelse vedrørende egnetheden af visse UCITS-
produkter for detailinvestorer, bør undtagelsen fra egnethedsprøven indordnes under 
artikel 25, stk. 3, litra v. Det er vores opgave i forbindelse med revisionen af UCITS-direktivet 
at finde frem til en definition af UCITS, som garanterer, at alle UCITS er egnet for 
detailinvestorer.

Ændringsforslag 815
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) aktier eller andele i UCITS, bortset fra 
strukturerede investeringsinstitutter som 
omhandlet i artikel 36, stk. 1, andet afsnit, 
i Kommissionens forordning 583/2010

udgår

Or. en

Begrundelse

Begrebet komplekst/ikke-komplekst produkt stemmer ikke overens med virkeligheden for 
UCITS.

Ændringsforslag 816
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) aktier eller andele i UCITS, bortset fra 
strukturerede investeringsinstitutter som 
omhandlet i artikel 36, stk. 1, andet afsnit, 
i Kommissionens forordning 583/2010

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 817
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) aktier eller andele i UCITS, bortset fra 
strukturerede investeringsinstitutter som 
omhandlet i artikel 36, stk. 1, andet afsnit, 
i Kommissionens forordning 583/2010

iv) aktier eller andele i UCITS

Or. en

Ændringsforslag 818
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) aktier eller andele i UCITS, bortset fra
strukturerede investeringsinstitutter som 
omhandlet i artikel 36, stk. 1, andet afsnit, 
i Kommissionens forordning 583/2010

iv) aktier eller andele i UCITS

Or. en

Begrundelse

Det meget succesrige UCITS-brand vil kunne miste værdi hos reguleringsmyndigheder og 
investorer uden for EU, hvis nogle UCITS ikke længere betragtes som automatisk ikke-
komplekse, idet de vil kunne blive anset for at være uegnede for detailinvestorer. Det vil 
ligeledes kunne påvirke de europæiske investorers tillid til UCITS. Kompleksiteten er ikke 
proportional med risikoen. Tværtimod mindsker mange af UCITS' karakteristika de risici for 
investorerne, som er høje, når det gælder finansielle instrumenter af "plain vanilla"-typen, 
såsom aktier og obligationer.
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Ændringsforslag 819
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) aktier eller andele i UCITS, bortset fra 
strukturerede investeringsinstitutter som 
omhandlet i artikel 36, stk. 1, andet afsnit, 
i Kommissionens forordning 583/2010

iv) aktier eller andele i UCITS

Or. en

Ændringsforslag 820
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) aktier eller andele i UCITS, bortset fra 
strukturerede investeringsinstitutter som 
omhandlet i artikel 36, stk. 1, andet afsnit, 
i Kommissionens forordning 583/2010

iv) aktier eller andele i UCITS

Or. en

Begrundelse

En kategorisering af UCITS vil give anledning til tvivl om forsvarligheden af rammerne for 
UCITS. Kompleksitet, som skyldes innovation inden for kapitalforvaltning, medfører ikke 
nødvendigvis en højere risiko set fra et investeringsafkastmæssigt synspunkt. Fokus bør derfor 
ikke ligge på kompleksiteten som sådan, men snarere på, om det vil være vanskeligt for 
kunderne at forstå den involverede risiko. Dette spørgsmål bør behandles inden for de 
nuværende rammer for UCITS og ikke i MiFID.

Ændringsforslag 821
Syed Kamall, Kay Swinburne

Forslag til forordning
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Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) aktier eller andele i UCITS, bortset fra 
strukturerede investeringsinstitutter som 
omhandlet i artikel 36, stk. 1, andet afsnit, 
i Kommissionens forordning 583/2010

iv) aktier eller andele i UCITS

Or. en

Begrundelse

Instrumenter, der noteres og handles på regulerede markeder, er allerede underlagt EU-
lovgivning vedrørende offentliggørelse af vigtige oplysninger eller er underlagt bestemmelser 
om risikostyring. Disse produkter bør derfor være tilgængelige for investorer.

Ændringsforslag 822
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) aktier eller andele i UCITS, bortset fra 
strukturerede investeringsinstitutter som 
omhandlet i artikel 36, stk. 1, andet afsnit, 
i Kommissionens forordning 583/2010

iv) aktier eller andele i UCITS

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 823
Astrid Lulling

Forslag til forordning
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Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) aktier eller andele i UCITS, bortset fra 
strukturerede investeringsinstitutter som
omhandlet i artikel 36, stk. 1, andet afsnit, 
i Kommissionens forordning 583/2010

4. aktier eller andele i UCITS eller AIF 
som defineret i direktiv 2011/61/EU, når 
de tilbydes til detailinvestorer

Or. en

Begrundelse

Eftersom instrumenter, der noteres og handles på regulerede markeder er underlagt fælles 
EU-regler vedrørende offentliggørelse af oplysninger og nøgletal og er underlagt særlige 
bestemmelser, hvad angår risikostyring og indlån (UCITS og AIF), skal disse produkter 
generelt være tilgængelige for investorer.

Ændringsforslag 824
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) aktier eller andele i UCITS, bortset fra 
strukturerede investeringsinstitutter som 
omhandlet i artikel 36, stk. 1, andet afsnit, i 
Kommissionens forordning 583/2010

iv) aktier eller andele i UCITS, bortset fra 
strukturerede investeringsinstitutter som 
omhandlet i artikel 36, stk. 1, andet afsnit, i 
Kommissionens forordning 583/2010 og 
andre UCITS baseret på komplekse 
porteføljeplejeteknikker

Or. en

Begrundelse

Ikke kun strukturerede investeringsinstitutter, men også UCITS baseret på komplekse 
porteføljeplejeteknikker bør regnes for komplekse finansielle instrumenter, eftersom UCITS-
ordningen åbner muligheden for, at de kan være materielt komplekse på linje med andre 
strukturerede instrumenter.



PE489.465v01-00 108/182 AM\901765DA.doc

DA

Ændringsforslag 825
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) aktier eller andele i UCITS, bortset fra 
strukturerede investeringsinstitutter som 
omhandlet i artikel 36, stk. 1, andet afsnit, i 
Kommissionens forordning 583/2010

iv) aktier eller andele i UCITS, bortset fra 
strukturerede investeringsinstitutter som 
omhandlet i artikel 36, stk. 1, andet afsnit, i 
Kommissionens forordning (EU) nr. 
583/2010, og som ikke opfylder kravene i 
artikel 38 i Kommissionens direktiv 
2006/73/EF

Or. en

Ændringsforslag 826
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) andre ikke-komplekse finansielle 
instrumenter i forbindelse med dette 
stykke

udgår

Or. en

Ændringsforslag 827
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) andre ikke-komplekse finansielle 
instrumenter i forbindelse med dette stykke

5. andre lignende finansielle instrumenter, 
der noteres og handles på et reguleret 
marked eller en MHF, for hvilken der er 
blevet udsendt et prospekt, i forbindelse 
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med dette stykke

Or. en

Begrundelse

Eftersom instrumenter, der noteres og handles på regulerede markeder er underlagt fælles 
EU-regler vedrørende offentliggørelse af oplysninger og nøgletal og er underlagt særlige 
bestemmelser, hvad angår risikostyring og indlån (UCITS og AIF), skal disse produkter 
generelt være tilgængelige for investorer.

Ændringsforslag 828
Syed Kamall, Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) andre ikke-komplekse finansielle 
instrumenter i forbindelse med dette stykke

v) andre finansielle instrumenter, herunder 
strukturerede investeringsinstitutter og 
aktier i institutter for kollektiv investering, 
som ikke er UCITS, og som af et 
investeringsselskab vurderes til at være 
ikke-komplekse

Or. en

Begrundelse

Det vil være hensigtsmæssigt, at et finansielt instruments kompleksitet bliver vurderet i hvert 
enkelt tilfælde, frem for at de alle bliver regnet for at være komplekse.

Ændringsforslag 829
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Investeringsselskabet registrerer 
kunden i sit kundekartotek med det eller 
de dokumenter, som indeholder selskabets 
og kundens aftale, og hvori er anført 

4. Når en investeringsservice vedrører 
investeringsrådgivning i forbindelse med 
et komplekst produkt, jf. stk. 3, litra a), 
som er blevet tegnet af en kunde, skal 
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parternes rettigheder og forpligtelser samt 
de øvrige betingelser, som gælder for 
selskabets tjenesteydelser til kunden. 
Parternes kontraktlige rettigheder og 
forpligtelser kan medtages ved henvisning 
til andre dokumenter eller lovtekster.

investeringsselskabet give kunden en 
løbende periodisk vurdering af det 
pågældende finansielle instruments 
hensigtsmæssighed eller egnethed.

Or. en

Ændringsforslag 830
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kunden skal fra investeringsselskabet 
modtage fyldestgørende rapporter om 
selskabets service til sine kunder. 
Rapporterne skal omfatte periodiske 
meddelelser til kunderne, hvori der tages 
hensyn til de involverede finansielle 
instrumenters type og kompleksitet og 
karakteren af den tjenesteydelse, der er 
leveret til kunden, og skal desuden, hvor 
det er relevant, omfatte omkostninger i 
forbindelse med de transaktioner og 
tjenesteydelser, der er gennemført for 
kundens regning. Når investeringsselskabet 
yder investeringsrådgivning, skal det 
angive, hvordan rådgivningen stemmer 
overens med kundens personlige 
karakteristika.

5. Kunden skal fra investeringsselskabet 
modtage fyldestgørende rapporter om 
selskabets service til sine kunder. Hvad 
angår porteføljepleje, og under 
forudsætning af at et investeringsselskab 
tilbyder og indgår aftale om en sådan 
tjenesteydelse med sine kunder, skal disse 
rapporter omfatte periodiske meddelelser 
til kunderne om de relevante finansielle 
instrumenters resultater og periodiske 
vurderinger af de anbefalede finansielle 
instrumenters egnethed. Disse rapporter 
skal desuden, hvor det er relevant, omfatte 
omkostninger i forbindelse med de 
transaktioner og tjenesteydelser, der er 
gennemført for kundens regning. Når 
investeringsselskabet yder 
investeringsrådgivning, jf. artikel 24, stk. 
3, skal det angive, hvordan rådgivningen 
stemmer overens med kundens 
præferencer, behov og andre personlige 
karakteristika.

Or. en

Begrundelse

Denne tekst gør det klart, at denne tjenesteydelse skal tilbydes i forbindelse med 
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porteføljepleje eller i forbindelse med investeringsrådgivning, hvis investeringsselskabet 
tilbyder en sådan rådgivning til sine kunder, og der udtrykkeligt er indgået aftale med dem 
herom. Teksten støtter op om, at investeringsselskaber skal angive, hvordan rådgivningen 
stemmer overens med kundens personlige karakteristika, når de yder investeringsrådgivning. 
Det bør præciseres, at også kundens præferencer og behov bør inkluderes.

Ændringsforslag 831
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kunden skal fra investeringsselskabet 
modtage fyldestgørende rapporter om 
selskabets service til sine kunder. 
Rapporterne skal omfatte periodiske 
meddelelser til kunderne, hvori der tages 
hensyn til de involverede finansielle 
instrumenters type og kompleksitet og 
karakteren af den tjenesteydelse, der er 
leveret til kunden, og skal desuden, hvor 
det er relevant, omfatte omkostninger i 
forbindelse med de transaktioner og 
tjenesteydelser, der er gennemført for 
kundens regning. Når investeringsselskabet 
yder investeringsrådgivning, skal det 
angive, hvordan rådgivningen stemmer 
overens med kundens personlige 
karakteristika.

5. Kunden skal fra investeringsselskabet 
modtage fyldestgørende rapporter om 
selskabets service til sine kunder. Hvis 
selskaber yder rådgivende service med 
regelmæssige mellemrum, skal de 
informere kunderne om hyppigheden af 
disse meddelelser. Disse rapporter skal 
desuden, hvor det er relevant, omfatte 
omkostninger i forbindelse med de 
transaktioner og tjenesteydelser, der er 
gennemført for kundens regning. Når 
investeringsselskabet yder 
investeringsrådgivning i henhold til artikel 
24, stk. 3, skal det angive, hvordan 
rådgivningen stemmer overens med 
kundens personlige karakteristika.

Or. en

Ændringsforslag 832
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kunden skal fra investeringsselskabet 5. Kunden skal på skrift eller på et varigt 
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modtage fyldestgørende rapporter om 
selskabets service til sine kunder. 
Rapporterne skal omfatte periodiske 
meddelelser til kunderne, hvori der tages
hensyn til de involverede finansielle 
instrumenters type og kompleksitet og 
karakteren af den tjenesteydelse, der er 
leveret til kunden, og skal desuden, hvor 
det er relevant, omfatte omkostninger i 
forbindelse med de transaktioner og 
tjenesteydelser, der er gennemført for 
kundens regning. Når investeringsselskabet 
yder investeringsrådgivning, skal det 
angive, hvordan rådgivningen stemmer 
overens med kundens personlige 
karakteristika.

medium fra investeringsselskabet modtage 
fyldestgørende rapporter om selskabets 
service til sine kunder. Rapporterne skal 
omfatte periodiske meddelelser til 
kunderne, hvori der tages hensyn til de 
involverede finansielle instrumenters type 
og kompleksitet og karakteren af den 
tjenesteydelse, der er leveret til kunden, og 
skal desuden, hvor det er relevant, omfatte 
omkostninger i forbindelse med de 
transaktioner og tjenesteydelser, der er 
gennemført for kundens regning. Hvis 
indgåelse af salgsaftaler er inkluderet 
blandt tjenesteydelserne, skal rapporten 
angive, om salget var i overensstemmelse 
med investeringsselskabets interne 
salgsmål. Når investeringsselskabet yder 
investeringsrådgivning, skal det angive, 
hvordan rådgivningen stemmer overens 
med kundens personlige karakteristika.

ESMA skal senest den […]* udarbejde 
retningslinjer for indhold og opsætning af 
de fyldestgørende rapporter, som kunden 
skal modtage.
_________________
*EUT: Indsæt venligst dato: …

Or. en

Ændringsforslag 833
Gay Mitchell

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kunden skal fra investeringsselskabet 
modtage fyldestgørende rapporter om 
selskabets service til sine kunder. 
Rapporterne skal omfatte periodiske 
meddelelser til kunderne, hvori der tages 
hensyn til de involverede finansielle 
instrumenters type og kompleksitet og 
karakteren af den tjenesteydelse, der er 

5. Kunden skal fra investeringsselskabet 
modtage fyldestgørende rapporter på skrift 
om selskabets service til sine kunder. 
Rapporterne skal omfatte periodiske 
meddelelser til kunderne, hvori der tages 
hensyn til de involverede finansielle 
instrumenters type og kompleksitet og 
karakteren af den tjenesteydelse, der er 
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leveret til kunden, og skal desuden, hvor 
det er relevant, omfatte omkostninger i 
forbindelse med de transaktioner og 
tjenesteydelser, der er gennemført for 
kundens regning. Når investeringsselskabet 
yder investeringsrådgivning, skal det 
angive, hvordan rådgivningen stemmer 
overens med kundens personlige 
karakteristika.

leveret til kunden, og skal desuden, hvor 
det er relevant, omfatte omkostninger i 
forbindelse med de transaktioner og 
tjenesteydelser, der er gennemført for 
kundens regning. Når investeringsselskabet 
yder investeringsrådgivning, skal det 
angive, hvordan rådgivningen stemmer 
overens med kundens personlige 
karakteristika.

Or. en

Ændringsforslag 834
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Under hensyntagen til de finansielle 
instrumenters type og kompleksitet samt 
karakteren af de involverede 
tjenesteydelser skal medlemsstaterne 
tillade investeringsselskaber at udstede 
meddelelser til kunder på en 
standardiseret form.

Or. en

Ændringsforslag 835
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til 
ved hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 med 
henblik på at vedtage foranstaltninger, der 
sikrer, at investeringsselskaberne 

6. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere de 
foranstaltninger, der sikrer, at 
investeringsselskaberne overholder 
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overholder principperne heri, når de leverer 
investeringsservice eller accessoriske 
tjenesteydelser til deres kunder. De 
delegerede retsakter skal tage hensyn til:

principperne heri, når de leverer 
investeringsservice eller accessoriske 
tjenesteydelser til deres kunder. De 
delegerede retsakter skal tage hensyn til:

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

Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk sag, som ESMA derfor bør påtage sig.

Ændringsforslag 836
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Når der ydes investeringsrådgivning 
til en kunde, og rådgiveren i forbindelse 
med denne rådgivning modtager nogen 
form for tilskyndelse, skal rådgiveren med 
jævne mellemrum, og mindst en gang om 
året, informere hver kunde om typen og 
mængden af de tilskyndelser, 
vedkommende har modtaget for sin 
investeringsrådgivning og de ordrer, der 
vedrører den pågældende kunde.

Or. en
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Ændringsforslag 837
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. ESMA udarbejder senest den […] og 
ajourfører periodisk retningslinjer for
vurdering af finansielle instrumenter, der 
omfatter en struktur, som gør det 
vanskeligt for kunden at forstå den 
involverede risiko, jf. stk. 3, litra a).

7. ESMA udarbejder senest inden for [18 
måneder] og ajourfører periodisk tekniske 
standarder for vurdering af de i stk. 3 
omhandlede finansielle instrumenter, der 
omfatter derivater eller en struktur, som 
gør det yderst kompliceret for en 
detailinvestor at forstå og afgøre, hvilke af 
disse der hører under den ordning, der 
omtales i nævnte stykke med undtagelse 
af UCITS. ESMA tager i sin vurdering 
hensyn til, hvorvidt kompleksiteten af 
hvert af disse produkter reducerer 
investorernes risiko i sammenligning med 
de produkter, der er nævnt i stk. 3.

Or. en

Begrundelse

ESMA skal kunne ajourføre listen over produkter i artikel 25, stk. 3, på et passende grundlag 
og under hensyntagen til risikokriterier. De ovennævnte produkter er underlagt særlige EU-
regler. Ændringer af UCITS-forordningen skal foretages i henhold til den ordning, de 
specifikt hører under, og som snart tages op til revision. Desuden øger kompleksitet ikke altid 
risikoen.

Ændringsforslag 838
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. ESMA udarbejder senest den […] og 
ajourfører periodisk retningslinjer for 
vurdering af finansielle instrumenter, der 
omfatter en struktur, som gør det 
vanskeligt for kunden at forstå den

7. ESMA udarbejder senest den […] og 
ajourfører periodisk tekniske standarder
for vurdering af finansielle instrumenter, 
der omfatter et derivat eller en struktur,
eller som er illikvide, med henblik på at 
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involverede risiko, jf. stk. 3, litra a). fastslå, hvilke af disse produkter der hører 
under afsnit 3. I sin vurdering skal ESMA 
tage hensyn til, hvorvidt kompleksitet 
og/eller illikviditet for hvert af disse 
produkters vedkommende gør det 
vanskeligt for kunden at forstå de
involverede risici, jf. stk. 3, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 839
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. ESMA udarbejder senest den […] og 
ajourfører periodisk retningslinjer for 
vurdering af finansielle instrumenter, der 
omfatter en struktur, som gør det 
vanskeligt for kunden at forstå den 
involverede risiko, jf. stk. 3, litra a).

7. ESMA udarbejder senest den […] og 
ajourfører periodisk retningslinjer for 
vurdering af finansielle instrumenter, der 
omfatter en struktur, som gør det 
vanskeligt for kunden at forstå den 
involverede risiko, jf. stk. 3, litra a), og for 
vurdering af UCITS baseret på komplekse 
porteføljeplejeteknikker.

Or. en

Ændringsforslag 840
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Investeringsselskaberne skal 
overholde bestemmelserne i forordningen 
om pakkeprodukter for private investorer.

Or. fr
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Ændringsforslag 841
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Artikel 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

# Artikel 25a 
Ansættelsespolitik og arbejdsvilkår for 

frontlinjemedarbejdere
For at sikre, at bestemmelserne om 
investorbeskyttelse i artikel 24 og 25 i 
dette direktiv bliver overholdt, skal 
medlemsstaterne pålægge 
investeringsselskaber at opretholde 
hensigtsmæssige ansættelsespolitikker og 
arbejdsvilkår for medarbejdere, der yder 
rådgivning og tjenesteydelser og sælger 
finansielle produkter til kunder. Disse 
medarbejdere skal:
a) have et tilstrækkeligt højt 
kvalifikations- og videnniveau, hvad 
angår de tjenesteydelser og produkter, der 
tilbydes
b) til stadighed modtage tilstrækkelig 
oplæring og ajourført information om nye 
tjenesteydelser og produkter
c) have tildelt den nødvendige tid og de 
nødvendige ressourcer for at kunne yde 
afbalanceret og fyldestgørende rådgivning 
og give kunder al relevant information
d) ikke inddrages i partiske 
salgsstrategier, der f.eks. er baseret på 
urimelige salgsmål eller 
salgsinstruktioner, der fremhæver en 
specifik tjenesteydelse eller et specifikt 
produkt, hvilket kan skabe incitamenter til 
at gå bort fra at give fair og ærlige 
anbefalinger med udgangspunkt i 
kundernes bedste interesse.

Or. en
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Ændringsforslag 842
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsselskaberne skal overholde 
bestemmelserne i forordning (EU) 
nr. .../... om pakkeprodukter for private 
investorer.

Or. fr

Ændringsforslag 843
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26a
Mindstekrav til kompetencer
1. Medlemsstaterne sikrer, at 
medarbejdere i investeringsselskaber har 
et tilstrækkeligt viden- og 
kompetenceniveau inden for 
investeringsservice eller, når det er 
relevant, accessoriske tjenesteydelser med 
henblik på at leve op til kravene i artikel 
24 i dette direktiv.
2. Medlemsstaterne sikrer, at det 
tilstrækkelige viden- og 
kompetenceniveau fastlægges på 
grundlag af kvalifikationer, som de 
anerkender, eller erfaring.
3. Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsselskaber giver deres 
medarbejdere tilstrækkelig og 
hensigtsmæssig oplæring med henblik på 
at sikre, at disse bestemmelser bliver 
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overholdt.
4. Medlemsstaterne offentliggør de 
kriterier, de har fastlagt, med henblik på 
at medarbejdere i investeringsselskaber 
lever op til medlemsstaternes 
kompetencekrav. Disse kriterier skal 
indeholde en liste over alle anerkendte 
kvalifikationer.
5. Kommissionen tillægges beføjelse til 
ved hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 at 
vedtage foranstaltninger til at specificere 
de krav, der opstilles i afsnit 1 og 2, 
navnlig kravene vedrørende nødvendig 
viden og nødvendige kompetencer.

Or. en

Begrundelse

Der skal sikres et tilstrækkeligt kvalifikationsniveau for medarbejdere, der yder 
investeringsservice. Løbende oplæring og kompetenceudvikling er virksomhedens ansvar. I 
Kommissionens forslag til direktiv om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til 
beboelse 2011/0062 (COD) bliver der foreslået en lignende formulering. I betragtning af 
investeringsprodukters kompleksitet er det endnu mere relevant at indføre kvalifikationskrav i 
MiFID-direktivet.

Ændringsforslag 844
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber, når de udfører 
ordrer, træffer alle rimelige forholdsregler 
for at opnå det bedst mulige resultat for 
deres kunder, idet de tager hensyn til pris, 
omkostninger, hurtighed, gennemførelses-
og afregningssandsynlighed, omfang, art 
og andre eventuelle overvejelser med 
relevans for udførelsen af ordren.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber, når de udfører 
ordrer, opnår den bedst mulige pris. 
Investeringsselskabet træffer dog altid, 
når der foreligger en specifik instruks fra 
kunden, alle nødvendige forholdsregler for 
at opnå det bedst mulige resultat, idet de 
tager hensyn til pris, omkostninger, 
hurtighed, gennemførelses- og 
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Investeringsselskabet er dog, når der 
foreligger en specifik instruks fra kunden, 
altid forpligtet til at udføre ordren efter
den specifikke instruks.

afregningssandsynlighed, omfang, art og 
andre eventuelle overvejelser med relevans 
for udførelsen af ordren under 
hensyntagen til den specifikke instruks.

Or. en

Begrundelse

Princippet om bedste udførelse har indtil videre været yderst ineffektivt.

Ændringsforslag 845
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber, når de udfører 
ordrer, træffer alle rimelige forholdsregler 
for at opnå det bedst mulige resultat for 
deres kunder, idet de tager hensyn til pris, 
omkostninger, hurtighed, gennemførelses-
og afregningssandsynlighed, omfang, art 
og andre eventuelle overvejelser med 
relevans for udførelsen af ordren. 
Investeringsselskabet er dog, når der 
foreligger en specifik instruks fra kunden, 
altid forpligtet til at udføre ordren efter den 
specifikke instruks.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber, når de udfører 
ordrer, træffer alle rimelige forholdsregler 
for at opnå det bedst mulige resultat for 
deres kunder, idet de tager hensyn til pris, 
omkostninger, hurtighed, gennemførelses-
og afregningssandsynlighed, omfang, art 
og andre eventuelle overvejelser med 
relevans for udførelsen af ordren. 
Investeringsselskabet er dog, når der 
foreligger en specifik instruks fra kunden, 
altid forpligtet til at udføre ordren efter den 
specifikke instruks. Når der er blevet 
gennemført en transaktion for en kundes 
regning, skal investeringsselskabet efter 
anmodning udlevere oplysninger om, 
hvordan ordren blev udført og på hvilket 
handelssted.

Or. en

Begrundelse

For at kravene om bedste udførelse giver mere mening for investorer, er det vigtigt, at de kan 
få oplyst, hvordan og hvor deres transaktioner er blevet udført, hvis de skulle efterspørge 
sådanne oplysninger.
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Ændringsforslag 846
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at hvert 
handelssted vederlagsfrit stiller 
oplysninger om kvaliteten af udførelsen af 
transaktioner på det pågældende 
handelssted til rådighed for offentligheden
mindst en gang om året. De periodiske 
rapporter skal bl.a. for de enkelte 
finansielle instrumenter omfatte 
oplysninger om pris, den hurtighed, 
hvormed ordreudførelsen sker, og 
sandsynlighed for udførelse.

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at hvert 
handelssted på anmodning stiller 
oplysninger om kvaliteten af udførelsen af 
transaktioner på det pågældende 
handelssted til rådighed for offentligheden
mindst en gang om året. De periodiske 
rapporter skal bl.a. for de enkelte 
finansielle instrumenter omfatte 
oplysninger om pris, den hurtighed, 
hvormed ordreudførelsen sker, og 
sandsynlighed for udførelse.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en omhyggelig overvejelse af omkostningerne over for fordelene for 
kunderne ved at offentliggøre disse data. Handelsstedet skal kunne opkræve gebyr fra dem, 
der ønsker disse data efter anmodning.

Ændringsforslag 847
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Et investeringsselskab må ikke 
modtage nogen form for aflønning eller 
fordel med hensyn til at videresende 
ordrer til et specifikt handelssted eller 
ethvert andet handelssystem, og det må 
ikke indføre nogen form for ordning, der 
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medfører, at strømme bliver systematisk 
videresendt til visse handelssteder eller 
andre handelssystemer.

Or. en

Begrundelse

Aflønning af ordrestrømme er i direkte modstrid med princippet om bedste udførelse.

Ændringsforslag 848
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber, hvis 
ordreudførelsespolitik gør det muligt at 
udføre kundens ordrer uden om et reguleret 
marked, en MHF eller en OHF, navnlig 
skal give deres kunder eller potentielle 
kunder oplysning om denne mulighed. 
Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber indhenter deres 
kunders forudgående udtrykkelige 
samtykke, inden de begynder at udføre 
kundernes ordrer uden om et reguleret 
marked en MHF eller en OHF. 
Investeringsselskabet kan indhente dette 
samtykke enten i form af en generel aftale 
eller for den enkelte transaktion.

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber, hvis 
ordreudførelsespolitik gør det muligt at 
udføre kundens ordrer uden om et reguleret 
marked, en MHF eller en OHF, navnlig 
skal give deres kunder eller potentielle 
kunder oplysning om denne mulighed. 
Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber indhenter deres 
kunders forudgående udtrykkelige 
samtykke, inden de begynder at udføre 
kundernes ordrer uden om et reguleret 
marked en MHF eller en OHF. 
Investeringsselskabet indhenter dette 
samtykke for den enkelte transaktion. Når 
et investeringsselskab udfører ordrer uden 
om et reguleret marked eller en MHF, 
skal selskabet opnå den bedst mulige pris 
for deres kunder.

Or. en

Ændringsforslag 849
Sylvie Goulard
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Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber, hvis 
ordreudførelsespolitik gør det muligt at 
udføre kundens ordrer uden om et reguleret 
marked, en MHF eller en OHF, navnlig 
skal give deres kunder eller potentielle 
kunder oplysning om denne mulighed. 
Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber indhenter deres 
kunders forudgående udtrykkelige 
samtykke, inden de begynder at udføre 
kundernes ordrer uden om et reguleret 
marked en MHF eller en OHF. 
Investeringsselskabet kan indhente dette 
samtykke enten i form af en generel aftale 
eller for den enkelte transaktion.

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber, hvis 
ordreudførelsespolitik gør det muligt at 
udføre kundens ordrer uden om et reguleret 
marked eller en MHF, navnlig skal give 
deres kunder eller potentielle kunder 
oplysning om denne mulighed. 
Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber indhenter deres 
kunders forudgående udtrykkelige 
samtykke, inden de begynder at udføre 
kundernes ordrer uden om et reguleret 
marked eller en MHF. 
Investeringsselskabet kan indhente dette 
samtykke enten i form af en generel aftale 
eller for den enkelte transaktion.

Or. en

Ændringsforslag 850
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber kontrollerer, om 
deres ordreudførelsesordninger og 
udførelsespolitik fungerer efter hensigten, 
således at eventuelle mangler kan findes og 
i givet fald afhjælpes. De skal navnlig 
regelmæssigt vurdere, om de 
handelssteder, der er en del af deres 
ordreudførelsespolitik, giver det bedst 
mulige resultat for kunden, eller om deres 
ordreudførelsesordninger bør ændres. 
Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaberne giver deres kunder 

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber kontrollerer, om 
deres ordreudførelsesordninger og 
udførelsespolitik fungerer efter hensigten, 
således at eventuelle mangler kan findes og 
i givet fald afhjælpes, og om, at de sender 
kontrolresultaterne til den kompetente 
myndighed mindst en gang hver tredje 
måned. De skal navnlig regelmæssigt 
vurdere, om de handelssteder, der er en del 
af deres ordreudførelsespolitik, giver det 
bedst mulige resultat for kunden, eller om 
deres ordreudførelsesordninger bør ændres. 
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meddelelse om enhver væsentlig ændring 
af ordreudførelsesordninger eller 
ordreudførelsespolitik.

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaberne giver deres kunder 
meddelelse om enhver væsentlig ændring 
af ordreudførelsesordninger eller 
ordreudførelsespolitik. Medlemsstaterne 
inddrager tilladelsen fra 
investeringsselskaber, hvis 
ordreudførelsespolitik ikke regelmæssigt 
og signifikant formår at sikre deres 
kunder det bedst mulige resultat, når de 
udfører ordrer uden om et reguleret 
marked eller en MHF.

Or. en

Ændringsforslag 851
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber en gang om året og 
for hver kategori af finansielle instrumenter 
offentliggør en oversigt over de fem 
vigtigste handelssteder, hvor de har udført 
kundeordrer i det forudgående år.

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber en gang om 
måneden og for hver kategori af finansielle 
instrumenter offentliggør en oversigt over 
de fem vigtigste handelssteder, målt i 
omsætningsvolumen, hvor de har udført 
kundeordrer i de forudgående måneder, 
indeholdende data om kvaliteten af 
ordreudførelsen samt eventuelle 
prisforhøjelser for at udføre disse 
kundeordrer på disse handelssteder. Disse 
data beregnes af uafhængige tredjeparter.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at de åbenhedsordninger, der går ud på, at investeringsselskaberne for hver 
kategori af finansielle instrumenter offentliggør de fem vigtigste handelssteder, hvor de 
udfører kundeordrer, bliver styrket med hensyn til hyppighed og data om kvaliteten af 
ordreudførelsen.
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Ændringsforslag 852
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber en gang om året og 
for hver kategori af finansielle instrumenter 
offentliggør en oversigt over de fem 
vigtigste handelssteder, hvor de har udført 
kundeordrer i det forudgående år.

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber en gang om 
måneden og for hver kategori af finansielle 
instrumenter offentliggør en oversigt over 
de fem vigtigste handelssteder, hvor de har 
udført kundeordrer i det forudgående år. 
Disse oversigter skal indeholde kriterierne 
for valget af handelssteder og 
udspecificere effektiviteten af ordningerne 
for deres ordreudførelse og 
udførelsespolitik for at sikre deres kunder 
den bedst mulige udførelse.

Or. en

Begrundelse

Årlige oversigter er ikke relevante for investorerne. Der skal være detaljerede informationer 
til rådighed for at gøre det muligt for investorerne at sammenligne den udførelseskvalitet, der 
tilbydes af de forskellige investeringsselskaber.

Ændringsforslag 853
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber en gang om året og 
for hver kategori af finansielle instrumenter 
offentliggør en oversigt over de fem 
vigtigste handelssteder, hvor de har udført 
kundeordrer i det forudgående år.

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber en gang om året og 
for hver kategori af finansielle instrumenter 
offentliggør en oversigt over de fem 
vigtigste handelssteder, hvor de har udført 
kundeordrer i det forudgående år, 
medmindre de i deres politik for god 
udførelse har valgt kun at effektuere 
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kundeordrer på det primære marked.

Or. en

Begrundelse

Det skal klart fremgå, at det stadig er muligt kun at udføre ordrer på det primære marked, så 
der ikke bliver lagt yderligere byrder på små mæglere.

Ændringsforslag 854
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber en gang om året og 
for hver kategori af finansielle instrumenter 
offentliggør en oversigt over de fem 
vigtigste handelssteder, hvor de har udført 
kundeordrer i det forudgående år.

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber efter anmodning og 
for hver kategori af finansielle instrumenter 
offentliggør en oversigt over de fem 
vigtigste handelssteder, hvor de har udført 
kundeordrer i det forudgående år.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en omhyggelig overvejelse af omkostningerne over for fordelene for 
kunderne ved at offentliggøre disse data. Investeringsselskabet skal kunne opkræve gebyr fra 
dem, der ønsker disse data efter anmodning.

Ændringsforslag 855
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne skal også stille krav 
om, at investeringsselskaber på deres 
kunders anmodning skal kunne påvise over 

6. Medlemsstaterne skal også stille krav 
om, at investeringsselskaber på deres 
kunders anmodning skal kunne påvise over 
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for disse, at de har ekspederet deres ordrer i 
overensstemmelse med selskabets 
ordreudførelsespolitik.

for disse, at de har ekspederet deres ordrer i 
overensstemmelse med selskabets 
ordreudførelsespolitik og med nærværende 
direktiv. Investeringsselskaberne skal 
efter kundens anmodning oplyse deres 
kunde om identiteten på det handelssted, 
som kundens ordrer er blevet dirigeret til 
med henblik på udførelse i de seneste seks 
måneder før anmodningen, tidspunktet 
for de transaktioner, der måtte være blevet 
resultatet af disse ordrer, samt prisen og 
størrelsen på andre transaktioner, der er 
blevet udført i samme periode.

Or. en

Begrundelse

Kunderne bør have en reel mulighed for at kontrollere kvaliteten af investeringsselskabets 
udførelse af deres ordrer.

Ændringsforslag 856
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende:

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

Or. en

Begrundelse

Det forekommer unødvendigt, at både Kommissionen og ESMA arbejder på de samme sager. 
Da denne sag er mere teknisk end politisk, bør det være ESMA, der påtager sig arbejdet.

Ændringsforslag 857
Sven Giegold
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 27a 
Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
kompetente myndigheder overvåger 
investeringsselskabernes overholdelse af 
bestemmelserne om bedste udførelse i 
nærværende direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 858
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger, som 
fastlægger:

3. For at sikre, at man i 
foranstaltningerne til beskyttelse af 
investorer og redelige og velfungerende 
markeder tager hensyn til den tekniske 
udvikling på de finansielle markeder, og 
for at sikre en ensartet anvendelse af stk. 
1 og stk. 2 tillægges Kommissionen
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
94 vedrørende foranstaltninger, som 
fastlægger:

Or. en

Begrundelse

Kommissionens oprindelige ordlyd fra MiFID I er genindsat, da den fortsat er et centralt 
element i direktivet.
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Ændringsforslag 859
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger, som 
fastlægger:

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

Or. en

Begrundelse

Dette er et teknisk spørgsmål, og derfor er ESMA bedst i stand til at stille forslag herom.

Ændringsforslag 860
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3 – afsnit 1 a og 1 b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

*EUT bedes venligst indsætte datoen: …

Or. en
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Ændringsforslag 861
Ildikó Gáll-Pelcz, Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forbyder tilknyttede 
agenter, som er registreret på deres 
område, at forvalte kunders penge og/eller 
finansielle instrumenter.

Medlemsstaterne kan i henhold til artikel 
16, stk. 6, 8 og 9, tillade tilknyttede 
agenter, som er registreret på deres 
område, at forvalte kunders penge og/eller 
finansielle instrumenter på vegne af og 
med det fulde ansvar beroende hos det 
investeringsselskab, som de agerer for på 
deres område, eller – i tilfælde af en 
grænseoverskridende operation – inden 
for en medlemsstat, som tillader en 
tilknyttet agent at forvalte kunders penge, 
forudsat at det investeringsselskab, som 
den tilknyttede agent handler for, er 
bemyndiget til at forvalte kunders penge.

Or. en

Begrundelse

I henhold til MiFID 1 fik medlemsstaterne mulighed for at tillade tilknyttede agenter på deres 
område at forvalte kunders penge og/eller finansielle instrumenter, hvis agenterne handler på 
de investeringsselskabers fulde ansvar, for hvilke de agerer. Men i det aktuelle forslag har 
Kommissionen foreslået at slette denne mulighed. Flere medlemsstater har gjort brug af 
denne mulighed i forhold til tilknyttede agenter for investeringsselskaber, som også forvaltede 
kunders penge, og de har ikke haft nogen negative erfaringer eller klager.

Ændringsforslag 862
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilknyttede agenter registreres i det Tilknyttede agenter registreres i det 
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offentlige register i den medlemsstat, hvor 
de er etablerede. ESMA offentliggør på sit 
websted henvisninger eller hyperlinks til de 
offentlige registre, der er oprettet i medfør 
af denne artikel af medlemsstater, der 
beslutter at tillade investeringsselskaber at 
udpege tilknyttede agenter.

offentlige register i medlemsstaten. ESMA 
offentliggør på sit websted henvisninger 
eller hyperlinks til de offentlige registre, 
der er oprettet i medfør af denne artikel af 
medlemsstater, der beslutter at tillade 
investeringsselskaber at udpege tilknyttede 
agenter.

Or. en

Ændringsforslag 863
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten sikrer, at tilknyttede 
agenter kun optages i det offentlige 
register, hvis det er godtgjort, at de har et
tilstrækkeligt godt omdømme og er i 
besiddelse af den nødvendige almene, 
forretningsmæssige og faglige viden til 
præcist at kunne give kunden eller den 
potentielle kunde alle relevante 
oplysninger om den tilbudte tjenesteydelse.

Medlemsstaten sikrer, at tilknyttede 
agenter kun optages i det offentlige 
register, hvis det er godtgjort, at de har et 
tilstrækkeligt niveau for viden og 
færdigheder på grundlag af anerkendte 
kvalifikationer til præcist at kunne give 
kunden eller den potentielle kunde alle 
relevante oplysninger om den tilbudte 
tjenesteydelse.

Or. en

Begrundelse

Investeringsrådgivning har en enorm indvirkning på borgernes liv. Tilknyttede agenter bør 
som sådanne have et passende kvalifikationsniveau, så de kan rådgive kunder om, hvordan de 
skal investere deres midler.

Ændringsforslag 864
Kay Swinburne

Forslag til forordning
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Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten sikrer, at tilknyttede 
agenter kun optages i det offentlige 
register, hvis det er godtgjort, at de har et 
tilstrækkeligt godt omdømme og er i 
besiddelse af den nødvendige almene, 
forretningsmæssige og faglige viden til 
præcist at kunne give kunden eller den 
potentielle kunde alle relevante 
oplysninger om den tilbudte tjenesteydelse.

Medlemsstaten sikrer, at tilknyttede 
agenter kun optages i det offentlige 
register, hvis det er godtgjort, at de har et 
tilstrækkeligt godt omdømme og et 
tilstrækkeligt niveau for viden og 
færdigheder på grundlag af anerkendte 
kvalifikationer til præcist at kunne give 
kunden eller den potentielle kunde alle 
relevante oplysninger om den tilbudte 
tjenesteydelse.

Or. en

Begrundelse

Hver medlemsstat bør have et minimumsniveau for de kvalifikationer, man kan forvente af 
dem, der sælger finansielle produkter til detailkunder. Men dette bør være specifikt for de 
enkelte medlemsstater på grund af de mange forskelle i viden og erfaringer hos investorerne i 
hver medlemsstat.

Ændringsforslag 865
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten sikrer, at tilknyttede 
agenter kun optages i det offentlige 
register, hvis det er godtgjort, at de har et 
tilstrækkeligt godt omdømme og er i 
besiddelse af den nødvendige almene, 
forretningsmæssige og faglige viden til 
præcist at kunne give kunden eller den 
potentielle kunde alle relevante 
oplysninger om den tilbudte tjenesteydelse.

Medlemsstaten sikrer, at tilknyttede 
agenter kun optages i det offentlige 
register, når det er godtgjort, at de har et 
tilstrækkeligt godt omdømme og et 
tilstrækkeligt niveau for viden og 
færdigheder på grundlag af anerkendte 
kvalifikationer til præcist at kunne give 
kunden eller den potentielle kunde alle 
relevante oplysninger om den tilbudte 
tjenesteydelse. Der skal være krav om, at 
tilknyttede agenter løbende gennemgår 
faglig uddannelse for at opdatere og 
validere deres viden og kompetence.
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Or. en

Begrundelse

Investeringsrådgivning har en enorm indvirkning på folks liv. Tilknyttede agenter bør som 
sådanne have et passende kvalifikationsniveau, så de kan rådgive kunder om, hvordan de skal 
investere deres midler.

Ændringsforslag 866
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten sikrer, at tilknyttede 
agenter kun optages i det offentlige 
register, hvis det er godtgjort, at de har et 
tilstrækkeligt godt omdømme og er i 
besiddelse af den nødvendige almene, 
forretningsmæssige og faglige viden til 
præcist at kunne give kunden eller den 
potentielle kunde alle relevante 
oplysninger om den tilbudte tjenesteydelse.

Medlemsstaten sikrer, at tilknyttede 
agenter kun optages i det offentlige 
register, hvis det er godtgjort, at de har et 
tilstrækkeligt godt omdømme og er i 
besiddelse af det tilstrækkelige niveau for 
viden og kompetence på basis af 
anerkendte kvalifikationer til præcist at 
kunne give kunden eller den potentielle 
kunde alle relevante oplysninger om den 
tilbudte tjenesteydelse.

Or. en

Ændringsforslag 867
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten sikrer, at tilknyttede 
agenter kun optages i det offentlige 
register, hvis det er godtgjort, at de har et 
tilstrækkeligt godt omdømme og er i 
besiddelse af den nødvendige almene, 
forretningsmæssige og faglige viden til 
præcist at kunne give kunden eller den 

Medlemsstaten sikrer, at tilknyttede 
agenter har et tilstrækkeligt godt 
omdømme og er i besiddelse af den 
nødvendige almene, forretningsmæssige og 
faglige viden til præcist at kunne give 
kunden eller den potentielle kunde alle 
relevante oplysninger om den tilbudte 
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potentielle kunde alle relevante 
oplysninger om den tilbudte tjenesteydelse.

tjenesteydelse.

Or. en

Ændringsforslag 868
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan beslutte, at 
investeringsselskaber kan kontrollere, om 
de tilknyttede agenter, de har udpeget, har 
et tilstrækkeligt godt omdømme og er i 
besiddelse af den nødvendige viden, der 
nævnes i stk. 3, tredje afsnit.

Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsselskaber kan kontrollere, om 
de tilknyttede agenter, de har udpeget, har 
et tilstrækkeligt godt omdømme og er i 
besiddelse af den nødvendige viden, der 
nævnes i stk. 3, tredje afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 869
Syed Kamall, Kay Swinburne

Forslag til forordning
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Artikel 29 – stk. 5 – afsnit 1 a og 1 b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsselskaber skal fremlægge 
fyldestgørende og komplette oplysninger 
om deres investeringsydelser og 
finansielle instrumenter til de tilknyttede 
agenter. Oplysningerne skal opdateres 
mindst hvert kvartal og en maksimal 
indberetningsfrist på 60 dage.
Der skal stilles krav om, at tilknyttede 
agenter leverer disse oplysninger til 
kunden eller den potentielle kunde, før 
der modtages ordrer eller placeres 
finansielle instrumenter.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at investorerne er fuldt informerede om potentielle interessekonflikter, er det helt 
afgørende, at investeringsselskaberne og de tilknyttede agenter er fuldstændig transparente 
mht. relationer mellem leverandører og agenter.

Ændringsforslag 870
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsselskaber, der har tilladelse til 
at udføre ordrer for kunders regning 
og/eller handle for egen regning og/eller 
modtage og formidle ordrer, kan 
tilvejebringe eller gennemføre 
transaktioner med godkendte modparter 
uden at være forpligtet til at opfylde de 
forpligtelser efter artikel 24 (bortset fra 
stk. 3), 25 (bortset fra stk. 5), 27 og 28, 
stk. 1, i dette direktiv, der gælder for 
sådanne transaktioner eller for en 

Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsselskaber, der har tilladelse til 
at udføre ordrer for kunders regning 
og/eller handle for egen regning og/eller 
modtage og formidle ordrer, kan 
tilvejebringe eller gennemføre 
transaktioner med godkendte modparter
uden at være forpligtet til at opfylde de 
forpligtelser efter artikel 24, 25, 27 og 28, 
stk. 1, i dette direktiv, der gælder for 
sådanne transaktioner eller for en 
accessorisk tjenesteydelse, der er direkte 
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accessorisk tjenesteydelse, der er direkte 
knyttet til sådanne transaktioner.

knyttet til sådanne transaktioner.

Or. en

Begrundelse

Forslaget udvider omfanget af de oplysninger, der skal gives til godkendte modparter (artikel 
24, stk. 3, og 25, stk. 5). Detailkunder bør være dækket af det højeste beskyttelsesniveau, mens 
godkendte modparter er i stand til at varetage deres egne interesser, for eksempel være i 
stand til at afgøre, hvilke informationer m.v. de ønsker. Derfor bør henvisningerne til artikel 
24 og 25 udelades i artikel 30 (hvilket vil sige, at der også skal foretages sletninger i artikel 
25, stk. 6, litra c).

Ændringsforslag 871
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsselskaber, der har tilladelse til 
at udføre ordrer for kunders regning 
og/eller handle for egen regning og/eller 
modtage og formidle ordrer, kan 
tilvejebringe eller gennemføre 
transaktioner med godkendte modparter 
uden at være forpligtet til at opfylde de 
forpligtelser efter artikel 24 (bortset fra 
stk. 3), 25 (bortset fra stk. 5), 27 og 28, 
stk. 1, i dette direktiv, der gælder for 
sådanne transaktioner eller for en 
accessorisk tjenesteydelse, der er direkte 
knyttet til sådanne transaktioner.

Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsselskaber, der har tilladelse til 
at udføre ordrer for kunders regning 
og/eller handle for egen regning og/eller 
modtage og formidle ordrer, kan 
tilvejebringe eller gennemføre 
transaktioner med godkendte modparter 
uden at være forpligtet til at opfylde de 
forpligtelser efter artikel 24, 25, 27 og 28, 
stk. 1, i dette direktiv, der gælder for 
sådanne transaktioner eller for en 
accessorisk tjenesteydelse, der er direkte 
knyttet til sådanne transaktioner.

Or. en

Begrundelse

Eligible counterparties are authorised to sell (or invest on behalf of third parties) and give 
financial advice by virtue of their knowledge, experience and skills, which have been 
previously assessed by their supervisors in order to give such authorisation. Therefore, it is 
completely unreasonable to require the provision of the information under Articles 24.3 and 
30 when ECPs are dealing with other ECPs. Moreover, if ECPs consider that they need such 
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information to “understand the nature and risks of the investment service and of the specific 
type of financial instrument that is being offered”, they are perfectly aware of their right to 
request to be treated as retail investors.

Ændringsforslag 872
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsselskaber, der har tilladelse til 
at udføre ordrer for kunders regning 
og/eller handle for egen regning og/eller 
modtage og formidle ordrer, kan 
tilvejebringe eller gennemføre 
transaktioner med godkendte modparter 
uden at være forpligtet til at opfylde de 
forpligtelser efter artikel 24 (bortset fra stk. 
3), 25 (bortset fra stk. 5), 27 og 28, stk. 1, i 
dette direktiv, der gælder for sådanne 
transaktioner eller for en accessorisk 
tjenesteydelse, der er direkte knyttet til 
sådanne transaktioner.

Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsselskaber, der har tilladelse til 
at udføre ordrer for kunders regning 
og/eller handle for egen regning og/eller 
modtage og formidle ordrer, kan 
tilvejebringe eller gennemføre 
transaktioner med godkendte modparter 
uden at være forpligtet til at opfylde de 
forpligtelser efter artikel 24 (bortset fra stk. 
3, 5, 6 og 7), 25 (bortset fra stk. 5), 27 og 
28, stk. 1, i dette direktiv, der gælder for 
sådanne transaktioner eller for en 
accessorisk tjenesteydelse, der er direkte 
knyttet til sådanne transaktioner.

Or. en

Ændringsforslag 873
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsselskaber, der har tilladelse til 
at udføre ordrer for kunders regning 
og/eller handle for egen regning og/eller 
modtage og formidle ordrer, kan 
tilvejebringe eller gennemføre 

Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsselskaber, der har tilladelse til 
at udføre ordrer for kunders regning 
og/eller handle for egen regning og/eller 
modtage og formidle ordrer og/eller yde 
porteføljepleje, kan tilvejebringe eller 
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transaktioner med godkendte modparter 
uden at være forpligtet til at opfylde de 
forpligtelser efter artikel 24 (bortset fra stk. 
3), 25 (bortset fra stk. 5), 27 og 28, stk. 1, i 
dette direktiv, der gælder for sådanne 
transaktioner eller for en accessorisk 
tjenesteydelse, der er direkte knyttet til 
sådanne transaktioner.

gennemføre transaktioner med godkendte 
modparter uden at være forpligtet til at 
opfylde de forpligtelser efter artikel 24 
(bortset fra stk. 3), 25 (bortset fra stk. 5), 
27 og 28, stk. 1, i dette direktiv, der gælder 
for sådanne transaktioner eller for en 
accessorisk tjenesteydelse, der er direkte 
knyttet til sådanne transaktioner.

Or. en

Begrundelse

Investeringsselskaber, som yder finansielle porteføljeplejetjenester, har forbud mod at 
modtage pengeydelser fra en tredjepart for sådanne tjenester (undtagen hvis de modtages 
direkte fra investorerne). Den nævnte forpligtelse tager ikke i betragtning, at detailkunder og 
professionelle kunder generelt kræver et højere beskyttelsesniveau i sammenligning med 
godkendte modparter. På baggrund heraf bør anvendelsesområdet for denne bestemmelse 
være begrænset til situationer, hvor der ydes finansielle porteføljeplejetjenester til 
detailkunder og professionelle kunder.

Ændringsforslag 874
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som godkendte modparter i dette direktivs 
forstand anerkender medlemsstaterne 
investeringsselskaber, kreditinstitutter, 
forsikringsselskaber, UCITS og disses 
administrationsselskaber, pensionskasser 
og disses administrationsselskaber, andre 
finansielle enheder, der har fået tilladelse 
eller er underkastet regulering efter EU-
lovgivningen eller en medlemsstats 
nationale lovgivning, virksomheder, der i 
henhold til artikel 2, stk. 1, litra k), ikke er 
omfattet af nærværende direktiv, nationale 
regeringer og disses institutioner inklusive 
offentlige organer, der beskæftiger sig med 
offentlig gæld på nationalt plan, 
centralbanker og overnationale 
organisationer.

Som godkendte modparter i dette direktivs 
forstand anerkender medlemsstaterne 
investeringsselskaber, kreditinstitutter, 
forsikringsselskaber, UCITS og disses 
administrationsselskaber, pensionskasser 
og disses administrationsselskaber, andre 
finansielle enheder, der har fået tilladelse 
eller er underkastet regulering efter EU-
lovgivningen eller en medlemsstats 
nationale lovgivning, virksomheder, der i 
henhold til artikel 2, stk. 1, litra k), ikke er 
omfattet af nærværende direktiv, nationale 
regeringer og disses institutioner inklusive 
offentlige organer, der beskæftiger sig med 
offentlig gæld på nationalt plan, 
centralbanker og overnationale 
organisationer. Dog er kommunale 
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myndigheder og regionale administrative 
organer undtaget.

Or. en

Ændringsforslag 875
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klassificering som godkendt modpart i 
henhold til det første afsnit anfægter ikke 
sådanne organers ret til at anmode om, 
generelt eller på ad hoc-basis, at blive 
behandlet som kunder, hvis forretninger 
med investeringsselskabet er omfattet af 
artikel 24, 25, 27 og 28.

Klassificering som godkendt modpart i 
henhold til det første afsnit anfægter ikke 
sådanne organers ret til, generelt eller på ad 
hoc-basis, at gøre deres mæglere 
opmærksom på deres ret til at blive 
behandlet som kunder, hvis forretninger 
med investeringsselskabet er omfattet af 
artikel 24, 25, 27 og 28.

Or. en

Begrundelse

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Ændringsforslag 876
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at udgår
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger, der 
fastsætter:
a)procedurer for anmodning om at blive 
behandlet som kunder i henhold til stk. 2
b) procedurer for indhentning af 
potentielle modparters udtrykkelige 
samtykke i henhold til stk. 3
c) de forud fastsatte forholdsmæssige krav 
inklusive kvantitative tærskler, som gør 
det muligt at anse et selskab som godkendt 
modpart i henhold til stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at angive procedurer for at opfylde de forpligtelser, der er fastlagt i 
EU-lovgivningen, og der bør være et spillerum i gennemførelsen, så medlemsstaterne kan 
tage højde for de nationale idiosynkrasier.

Ændringsforslag 877
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) procedurer for anmodning om at blive 
behandlet som kunder i henhold til stk. 2

a) procedurer for at gøre mæglere 
opmærksom på deres ret til at blive 
behandlet som kunder i henhold til stk. 2

Or. en

Begrundelse

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.



AM\901765DA.doc 141/182 PE489.465v01-00

DA

Ændringsforslag 878
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 31 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsyn med overholdelse af reglerne for 
MHF eller OHF og andre lovmæssige 
forpligtelser

Tilsyn med overholdelse af reglerne for 
MHF og andre lovmæssige forpligtelser

Or. en

Ændringsforslag 879
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, etablerer og opretholder for 
MHF'en eller OHF'en relevante og 
effektive ordninger og procedurer til 
regelmæssig kontrol af, om dennes 
brugere eller kunder overholder deres
regler. Investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF skal registrere de 
transaktioner, der foretages af deres 
brugere eller kunder under anvendelse af 
deres systemer for at kunne påvise brud på 
disse regler, ureglementerede handelsvilkår 
eller adfærd, der kan indebære 
markedsmisbrug.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, etablerer og opretholder for 
MHF'en eller OHF'en relevante ordninger 
og procedurer til regelmæssig kontrol af, 
om dennes brugere eller kunder overholder 
deres regler. Investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF skal registrere de ordrer, der 
placeres, de transaktioner, der udføres, og 
de ordrer, der annulleres af deres 
brugere eller kunder under anvendelse af 
deres systemer for at kunne påvise brud på 
disse regler, ureglementerede handelsvilkår 
eller adfærd, der kan indebære 
markedsmisbrug.

Or. en
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Begrundelse

Denne ændring indføres for at sikre, at operatører, der driver en MHF eller en OHF, ud over 
de regulerede markeder (artikel 51, stk. 3) også registrerer forholdet mellem afgivne ordrer 
og annullerede ordrer. Det mest velegnede sted at angive dette forhold vil være forordningen 
om markedsmisbrug i artikel 8, stk. 3, litra c), under indføjelse af et ny afsnit "– annullering 
af ordrer, som ligger over 30 % af det daglige forhold mellem udførte ordrer og afgivne 
ordrer, medmindre der afgives en skriftlig forklaring til myndigheden".

Ændringsforslag 880
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, etablerer og opretholder for 
MHF'en eller OHF'en relevante og 
effektive ordninger og procedurer til 
regelmæssig kontrol af, om dennes 
brugere eller kunder overholder deres
regler. Investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF skal registrere de 
transaktioner, der foretages af deres 
brugere eller kunder under anvendelse af 
deres systemer for at kunne påvise brud på 
disse regler, ureglementerede handelsvilkår 
eller adfærd, der kan indebære 
markedsmisbrug.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, etablerer og opretholder for 
MHF'en eller OHF'en relevante og 
effektive ordninger og procedurer til 
regelmæssig kontrol af, om dennes 
brugere eller kunder overholder deres
regler. Investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF skal registrere de 
transaktioner, der foretages af deres 
brugere eller kunder under anvendelse af 
deres systemer for at kunne påvise brud på
disse regler, ureglementerede handelsvilkår 
eller adfærd, der kan indebære 
markedsmisbrug. Medlemsstaterne sikrer, 
at markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, har tilstrækkelige 
ressourcer til rådighed til at sikre en 
effektiv registrering.

Or. en

Ændringsforslag 881
Sylvie Goulard
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Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF
eller en OHF, etablerer og opretholder for 
MHF'en eller OHF'en relevante og 
effektive ordninger og procedurer til 
regelmæssig kontrol af, om dennes 
brugere eller kunder overholder deres
regler. Investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF skal registrere de 
transaktioner, der foretages af deres 
brugere eller kunder under anvendelse af 
deres systemer for at kunne påvise brud på 
disse regler, ureglementerede handelsvilkår 
eller adfærd, der kan indebære 
markedsmisbrug.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
etablerer og opretholder for 
MHF'en relevante og effektive ordninger 
og procedurer til regelmæssig kontrol af, 
om dennes brugere eller kunder overholder 
deres regler. Investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF skal 
registrere de transaktioner, der foretages af 
deres brugere eller kunder under 
anvendelse af deres systemer for at kunne 
påvise brud på disse regler, 
ureglementerede handelsvilkår eller 
adfærd, der kan indebære markedsmisbrug.

Or. en

Ændringsforslag 882
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver et 
handelssted, registrerer deres transaktion 
for at sikre at kunden kan identificeres 
("handelsmærkning").

Or. en
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Ændringsforslag 883
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en 
MHF eller en OHF, til den kompetente 
myndighed indberetter væsentlige brud på 
dens regler, ureglementerede 
markedsvilkår eller adfærd, som kunne 
indebære markedsmisbrug. 
Medlemsstaterne stiller tillige krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, straks meddeler den 
myndighed, der er kompetent for 
efterforskning og retsforfølgelse af 
markedsmisbrug, de relevante oplysninger 
og på enhver måde bistår den kompetente 
myndighed med efterforskning og 
retsforfølgelse af markedsmisbrug, der er 
opstået i eller via dets systemer.

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, til 
den kompetente myndighed indberetter 
væsentlige brud på dens regler, 
ureglementerede markedsvilkår eller 
adfærd, som kunne indebære 
markedsmisbrug. Medlemsstaterne stiller 
tillige krav om, at investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
straks meddeler den myndighed, der er 
kompetent for efterforskning og 
retsforfølgelse af markedsmisbrug, de 
relevante oplysninger og på enhver måde 
bistår den kompetente myndighed med 
efterforskning og retsforfølgelse af 
markedsmisbrug, der er opstået i eller via 
dets systemer.

Or. en

Ændringsforslag 884
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
til fastlæggelse af de ressourcer, der skal 
tages i brug for at sikre en effektiv 
overvågning af en MTF eller OTF.
ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den […]*.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
forskriftsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 10 til 14 i forordning (EU) nr. 
1095/2010.
_____________

*EUT bedes venligst indsætte datoen: …

Or. en

Begrundelse

Effektiv overvågning bevirker, at der ikke er nogen konkurrence mellem markederne i så 
henseende.

Ændringsforslag 885
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 32 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Suspension af handelen – fjernelse af 
instrumenter fra handelen i en MHF

Suspension af handelen – fjernelse af 
instrumenter fra handelen i en MHF eller 
en OTF

Or. en
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Ændringsforslag 886
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF, og 
som suspenderer handelen med et finansielt 
instrument eller fjerner det fra handelen, 
offentliggør denne beslutning, underretter 
de regulerede markeder, andre MHF'er og 
OHF'er, der handler med det samme 
finansielle instrument, og meddeler den 
kompetente myndighed de relevante 
oplysninger. Den kompetente myndighed 
underretter de kompetente myndigheder i 
de andre medlemsstater. Medlemsstaterne 
stiller krav om, at andre regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er, der 
handler med det samme finansielle 
instrument, også suspenderer handelen 
med det eller fjerner det fra handelen, når 
suspensionen eller fjernelsen skyldes 
manglende fremlæggelse af oplysninger 
om udstederen eller det finansielle 
instrument, undtagen i tilfælde, hvor dette 
vil kunne medføre betydelig skade for 
investorernes interesser eller markedets 
ordentlige funktion. Medlemsstaterne 
stiller krav om, at de andre regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er meddeler 
deres beslutning til deres kompetente 
myndighed og alle regulerede markeder, 
MHF'er og OHF'er, der handler med det 
samme finansielle instrument, herunder en 
forklaring, hvis det blev besluttet ikke at 
suspendere handelen med eller fjerne det 
finansielle instrument fra handelen.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF, 
suspenderer handelen med et finansielt 
instrument eller fjerner det fra handelen i 
overensstemmelse med beslutningen 
vedrørende det regulerede marked, hvor 
det pågældende instrument primært var 
optaget til handel, og hvis begrundelsen 
for suspensionen har en global karakter,
offentliggør denne beslutning, underretter 
de regulerede markeder, andre MHF'er og 
OHF'er, der handler med det samme 
finansielle instrument, og meddeler den 
kompetente myndighed de relevante 
oplysninger. Den kompetente myndighed 
underretter de kompetente myndigheder i 
de andre medlemsstater. Medlemsstaterne 
stiller krav om, at de andre regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er meddeler 
deres beslutning om ikke at suspendere
handelen med det eller fjerne det fra 
handelen, til deres kompetente myndighed 
og alle regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er, der handler med det samme 
finansielle instrument, herunder en 
forklaring på, hvorfor det blev besluttet 
ikke at suspendere handelen med eller 
fjerne det finansielle instrument fra 
handelen.

Or. en
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Begrundelse

For så vidt angår de afbalancerede bestemmelser i gennemsigtighedsdirektivet bør MiFID II 
ikke foreskrive implicit udvidede indberetningspligter på bekostning af de udstedere, som 
også handles på MTF'er eller OTF'er. I betragtning af bestemmelserne i 
gennemsigtighedsdirektivet kan den manglende fremlæggelse af oplysninger om udstederen 
ikke evalueres af MTF'er eller OTF'er, da de ikke er tænkt som modtagere af 
virksomhedsoplysningerne.

Ændringsforslag 887
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF, og 
som suspenderer handelen med et finansielt 
instrument eller fjerner det fra handelen, 
offentliggør denne beslutning, underretter 
de regulerede markeder, andre MHF'er og 
OHF'er, der handler med det samme 
finansielle instrument, og meddeler den 
kompetente myndighed de relevante 
oplysninger. Den kompetente myndighed 
underretter de kompetente myndigheder i 
de andre medlemsstater. Medlemsstaterne
stiller krav om, at andre regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er, der handler 
med det samme finansielle instrument, 
også suspenderer handelen med det eller 
fjerner det fra handelen, når suspensionen 
eller fjernelsen skyldes manglende 
fremlæggelse af oplysninger om 
udstederen eller det finansielle 
instrument, undtagen i tilfælde, hvor dette 
vil kunne medføre betydelig skade for 
investorernes interesser eller markedets 
ordentlige funktion. Medlemsstaterne 
stiller krav om, at de andre regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er meddeler 
deres beslutning til deres kompetente 

1. Uden at dette berører den kompetente 
myndigheds ret til i henhold til artikel 72, 
stk. 1, litra d) og e), at kræve suspension 
af handelen med et instrument eller 
fjernelse af dette instrument fra handelen, 
kan operatøren af et reguleret marked, en 
MHF eller en OHF suspendere handelen 
med et finansielt instrument eller fjerne 
det fra handelen, hvis det ikke længere 
opfylder reglerne for det regulerede 
marked, for MHF'en eller for OHF'en, 
medmindre der er sandsynlighed for, at et 
sådant skridt vil være til betydelig skade 
for investorinteresser eller markedets 
ordentlige funktion.
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myndighed og alle regulerede markeder, 
MHF'er og OHF'er, der handler med det 
samme finansielle instrument, herunder en 
forklaring, hvis det blev besluttet ikke at 
suspendere handelen med eller fjerne det 
finansielle instrument fra handelen.

Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver et reguleret 
marked, en MHF eller en OHF, og som 
suspenderer handelen med et finansielt 
instrument eller fjerner det fra handelen, 
offentliggør denne beslutning, underretter 
de regulerede markeder, andre MHF'er og 
OHF'er, der handler med det samme
finansielle instrument, og meddeler den 
kompetente myndighed de relevante 
oplysninger. Den kompetente myndighed 
underretter de kompetente myndigheder i 
de andre medlemsstater. Hvis 
suspensionen eller fjernelsen skyldes 
manglende fremlæggelse af oplysninger 
om udstederen eller det finansielle 
instrument, stiller den relevante 
kompetente myndighed, jf. artikel 2, stk. 7, 
i Kommissionens forordning (EF) nr. 
1287/2006, krav om, at andre regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er eller en 
hvilken som helst anden 
handelsorganisation, der handler med det 
samme finansielle instrument, også 
suspenderer handelen med det eller 
omgående fjerner det fra handelen. 
Medlemsstaterne stiller krav om, at de 
andre regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er meddeler deres beslutning til deres 
kompetente myndighed og alle regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er, der handler 
med det samme finansielle instrument, 
herunder en forklaring, hvis det blev 
besluttet ikke at suspendere handelen med 
eller fjerne det finansielle instrument fra 
handelen.

Or. en
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Begrundelse

Der er ingen begrundelse for at have forskellige regler for et reguleret marked, en MHF og 
en OHF i denne henseende. Den relevante kompetente myndighed for det finansielle 
instrument bør have beføjelser til at suspendere det finansielle instrument eller fjerne det fra 
handelen for alle handelssteder.

Ændringsforslag 888
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF, og 
som suspenderer handelen med et finansielt 
instrument eller fjerner det fra handelen, 
offentliggør denne beslutning, underretter 
de regulerede markeder, andre MHF'er og 
OHF'er, der handler med det samme 
finansielle instrument, og meddeler den 
kompetente myndighed de relevante 
oplysninger. Den kompetente myndighed 
underretter de kompetente myndigheder i 
de andre medlemsstater. Medlemsstaterne 
stiller krav om, at andre regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er, der handler 
med det samme finansielle instrument, 
også suspenderer handelen med det eller 
fjerner det fra handelen, når suspensionen 
eller fjernelsen skyldes manglende 
fremlæggelse af oplysninger om 
udstederen eller det finansielle instrument, 
undtagen i tilfælde, hvor dette vil kunne 
medføre betydelig skade for investorernes 
interesser eller markedets ordentlige 
funktion. Medlemsstaterne stiller krav om, 
at de andre regulerede markeder, MHF'er 
og OHF'er meddeler deres beslutning til 
deres kompetente myndighed og alle 
regulerede markeder, MHF'er og OHF'er, 
der handler med det samme finansielle 
instrument, herunder en forklaring, hvis det 

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF, og 
som suspenderer handelen med et finansielt 
instrument eller fjerner det fra handelen, 
offentliggør denne beslutning, underretter 
de regulerede markeder og andre MHF'er, 
der handler med det samme finansielle 
instrument, og meddeler den kompetente 
myndighed de relevante oplysninger. Den 
kompetente myndighed underretter de 
kompetente myndigheder i de andre 
medlemsstater. Medlemsstaterne stiller 
krav om, at andre regulerede markeder og
MHF'er, der handler med det samme 
finansielle instrument, også suspenderer 
handelen med det eller fjerner det fra 
handelen, når suspensionen eller fjernelsen 
skyldes manglende fremlæggelse af 
oplysninger om udstederen eller det 
finansielle instrument, undtagen i tilfælde, 
hvor dette vil kunne medføre betydelig 
skade for investorernes interesser eller 
markedets ordentlige funktion. 
Medlemsstaterne stiller krav om, at de 
andre regulerede markeder og MHF'er 
meddeler deres beslutning til deres 
kompetente myndighed og alle regulerede 
markeder og MHF'er, der handler med det 
samme finansielle instrument, herunder en 
forklaring, hvis det blev besluttet ikke at 
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blev besluttet ikke at suspendere handelen 
med eller fjerne det finansielle instrument 
fra handelen.

suspendere handelen med eller fjerne det 
finansielle instrument fra handelen.

Or. en

Ændringsforslag 889
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder til fastlæggelse af format og 
tidsfrister for de meddelelser og 
offentliggørelser, der er omhandlet i stk. 
1.

udgår

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
artikel 15 i forordning (EU) nr. 
1095/2010.
ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[XXX].

Or. en

Begrundelse

I betragtning af ESMA's arbejdsbyrde bør der kunne indføres en vis grad af prioritering. 
Standarder om en meddelelses format og tidsrammer forekommer ikke at være påkrævede.

Ændringsforslag 890
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
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Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 med 
henblik på at specificere de situationer, der 
udgør betydelig skade for investorernes 
interesser og det indre markeds ordentlige 
funktion, jf. stk. 1 og 2, og afklare 
spørgsmål vedrørende manglende 
fremlæggelse af oplysninger om 
udstederen eller det finansielle instrument, 
jf. stk. 1.

3. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at specificere de 
situationer, der udgør betydelig skade for 
investorernes interesser og det indre 
markeds ordentlige funktion, jf. stk. 1 og 2, 
og afklare spørgsmål vedrørende 
manglende fremlæggelse af oplysninger 
om udstederen eller det finansielle 
instrument, jf. stk. 1.

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

*EUT bedes venligst indsætte datoen 12 
måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 891
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 med 
henblik på at specificere de situationer, der 
udgør betydelig skade for investorernes 

3. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at specificere de 
situationer, der udgør betydelig skade for 
investorernes interesser og det indre 
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interesser og det indre markeds ordentlige 
funktion, jf. stk. 1 og 2, og afklare 
spørgsmål vedrørende manglende 
fremlæggelse af oplysninger om 
udstederen eller det finansielle instrument, 
jf. stk. 1.

markeds ordentlige funktion, jf. stk. 1 og 2, 
og afklare spørgsmål vedrørende 
manglende fremlæggelse af oplysninger 
om udstederen eller det finansielle 
instrument, jf. stk. 1.

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

*EUT bedes venligst indsætte datoen: …

Or. en

Begrundelse

Spørgsmålet om de specifikke situationer, der kan skade en investors interesser, er stort set 
teknisk. Derfor er ESMA bedst i stand til at stille forslag om dette emne.

Ændringsforslag 892
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest en måned efter modtagelsen af den 
notifikation, der omtales i artikel 32, stk. 
3, i forordning (EU) nr. …/… [MiFIR], 
kan ESMA træffe individuelle 
beslutninger med krav om, at de 
kompetente myndigheder tager de 
nødvendige skridt for at imødegå de 
ugunstige udviklinger, der kan bringe de 
finansielle markeders ordnede virkemåde 
og integritet eller stabiliteten af det hele 
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eller kan udgøre en alvorlig trussel mod 
investorbeskyttelsen under hensyntagen til 
dens egen kompetence i en nødsituation. 
Endvidere kan ESMA udvide 
gennemførelsen af de individuelle 
beslutninger til andre nationale 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 893
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…] udgår

Or. en

Ændringsforslag 894
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder til fastlæggelse af format og 
tidsfrister for de meddelelser og 
offentliggørelser, der er omhandlet i stk. 
1.

udgår

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
artikel 15 i forordning (EU) nr. 
1095/2010.
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ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[XXX].

Or. en

Begrundelse

I betragtning af ESMA's arbejdsbyrde bør der kunne indføres en vis grad af prioritering. 
Standarder om en meddelelses format og tidsrammer forekommer ikke at være påkrævede.

Ændringsforslag 895
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 34 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejde og udveksling af oplysninger 
med hensyn til MHF'er og OHF'er

Samarbejde og udveksling af oplysninger 
med hensyn til MHF'er

Or. en

Ændringsforslag 896
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF eller 
en OHF, straks underretter 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver andre 
MHF'er, OHF'er og regulerede markeder, 
om:

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF, 
straks underretter investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver andre 
MHF'er og regulerede markeder, om:

Or. en
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Ændringsforslag 897
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF eller 
en OHF, samarbejder med det regulerede 
marked, hvor et værdipapir er optaget til 
handel, og som er udpeget til at udføre 
observation på tværs af markederne, jf. 
artikel 11 i [MAR].

Or. en

Begrundelse

Da mulighederne for at misbruge og manipulere markeder ved hjælp af strategier på tværs af 
markeder er blevet forøget med opsplitning af markeder, skal overvågningsfunktionerne for 
disse markeder samarbejde for at sikre, at også sådanne strategier på tværs af markeder kan 
blive opdaget. Det primære noteringssted har de bedste muligheder for at tage det 
overordnede ansvar, fordi det er tættere på udstederens informationsstrøm. Det er 
nødvendigt, at det kræves af de sekundære markeder, at de samarbejder.

Ændringsforslag 898
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver et reguleret 
marked, en MHF eller en OHF, 
samarbejder med den udpegede
kompetente myndighed eller en tredjepart, 
til hvem den opgave, der består i en 
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overordnet overvågning i realtid, er blevet 
uddelegeret, for at denne kan gennemføre 
sine forpligtelser i henhold til [artikel 17a 
(ny) i MAR].

Or. en

Begrundelse

Da mulighederne for at misbruge og manipulere markeder ved hjælp af strategier på tværs af 
markeder er blevet forøget med opsplitning af markeder, skal de kompetente myndigheder og 
overvågningsfunktionerne for disse markeder samarbejde for at sikre, at sådanne strategier 
på tværs af markeder kan blive opdaget. Det er nødvendigt, at det kræves af de sekundære 
markeder, at de samarbejder.

Ændringsforslag 899
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF eller 
en OHF, som er sekundære handelssteder 
for en specifik aktie, samarbejder med det 
primære noteringssted fir denne aktie, for 
at denne kan gennemføre sine 
forpligtelser i henhold til [artikel 11 i 
MAR].

Or. en

Begrundelse

Med den fragmentering af handelen, der er opstået som følge af gennemførelsen af MiFID, er 
mulighederne for at misbruge og manipulere markeder ved hjælp af strategier på tværs af 
markeder blevet forøget. Der er ikke nogen realtidsovervågningsfunktion, som ser på den 
samlede handel med en aktie, hverken fra markedspladsens eller de kompetente myndigheders 
side. Dette smuthul skal lukkes. Det primære noteringssteds overvågningsfunktion bør udføre 
dette job, fordi det er tættest på udstederens informationsstrøm.
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Ændringsforslag 900
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder til 
fastlæggelse af de specifikke forhold, der 
udløser et krav om oplysninger som 
omhandlet i stk. 1.

ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder til 
fastlæggelse af de specifikke forhold, der 
udløser et krav om oplysninger som 
omhandlet i stk. 1, samt de specifikke krav 
til og betingelser for samarbejdet mellem 
de i stk. 1a omtalte primære og sekundære 
noteringssteder.

Or. en

Begrundelse

ESMA bør udarbejde retningslinjer for gennemførelse af regler om overvågningssamarbejde 
mellem forskellige handelssteder.

Ændringsforslag 901
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder til 
fastlæggelse af de specifikke forhold, der 
udløser et krav om oplysninger som 
omhandlet i stk. 1.

ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder til 
fastlæggelse af de specifikke forhold, der 
udløser et krav om oplysninger som 
omhandlet i stk. 1 og de i stk. 1a omtalte 
specifikke krav til og betingelser for 
samarbejdet.

Or. en

Begrundelse

Da mulighederne for at misbruge og manipulere markeder ved hjælp af strategier på tværs af 
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markeder er blevet forøget med opsplitning af markeder, skal de kompetente myndigheder og 
overvågningsfunktionerne for disse markeder samarbejde for at sikre, at sådanne strategier 
på tværs af markeder kan blive opdaget. Det er nødvendigt, at det kræves af de sekundære 
markeder, at de samarbejder. ESMA er bedst i stand til gøre disse regler mere detaljerede.

Ændringsforslag 902
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 3 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) størstedelen af de finansielle 
produkter, der handles på markedet, er 
produkter, som direkte finansierer små og 
mellemstore virksomheder, heri ikke 
medregnet finansielle institutioner.

Or. en

Begrundelse

Hvis man ikke undtager de finansielle institutioner fra SMV-markederne, kan der skabes et 
smuthul, som udvander MHF-bestemmelserne.

Ændringsforslag 903
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
finansielt instrument, der optages til handel 
på et bestemt SMV-vækstmarked, også 
skal kunne handles på et andet SMV-
vækstmarked uden udstederens samtykke.
I så fald påhviler der imidlertid ikke 
udstederen nogen forpligtelse i 
forbindelse med corporate governance 
over for sidstnævnte SMV-marked eller til 
hverken indledningsvis, løbende eller på 
ad hoc-basis at videregive oplysninger til 

7. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
finansielt instrument, der optages til handel 
på et bestemt SMV-vækstmarked, kun skal 
kunne handles på et andet SMV-
vækstmarked med udstederens samtykke.
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dette.

Or. en

Begrundelse

Afgørelsen af, hvor dens instrumenter handles, bør fortsat udelukkende være SMV'ens egen.

Ændringsforslag 904
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
finansielt instrument, der optages til handel 
på et bestemt SMV-vækstmarked, også 
skal kunne handles på et andet SMV-
vækstmarked uden udstederens samtykke. 
I så fald påhviler der imidlertid ikke 
udstederen nogen forpligtelse i forbindelse 
med corporate governance over for 
sidstnævnte SMV-marked eller til hverken 
indledningsvis, løbende eller på ad hoc-
basis at videregive oplysninger til dette.

7. Medlemsstaterne stiller krav om, at et
finansielt instrument, der optages til handel 
på et bestemt SMV-vækstmarked, også 
skal kunne handles på et andet SMV-
vækstmarked, men kun med udstederens 
udtrykkelige samtykke. I så fald påhviler 
der imidlertid ikke udstederen nogen 
forpligtelse i forbindelse med corporate 
governance over for sidstnævnte SMV-
marked eller til hverken indledningsvis, 
løbende eller på ad hoc-basis at videregive 
oplysninger til dette.

Or. en

Begrundelse

Der kan potentielt opstå adskillige negative følger af at tillade, at aktier tilhørende et selskab, 
der er noteret på et SMV-vækstmarked, bliver handlet på andre markeder. Disse omfatter en 
fragmentering af likviditeten for deres aktie, hvilket medfører, at priserne divergerer, 
SMV'erne får vanskeligere ved at kontrollere og gennemskue ejerskabet til deres aktier, og 
potentielt kan investors tillid blive mindre. Det er derfor afgørende nødvendigt, at SMV'erne 
fortsat har evnen til at beslutte, om de ønsker, at deres aktier skal kunne handles på 
supplerende SMV-vækstmarkeder.

Ændringsforslag 905
Pervenche Berès
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Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
finansielt instrument, der optages til handel 
på et bestemt SMV-vækstmarked, også
skal kunne handles på et andet SMV-
vækstmarked uden udstederens samtykke. 
I så fald påhviler der imidlertid ikke 
udstederen nogen forpligtelse i forbindelse 
med corporate governance over for 
sidstnævnte SMV-marked eller til hverken 
indledningsvis, løbende eller på ad hoc-
basis at videregive oplysninger til dette.

7. Medlemsstaterne stiller krav om, at et
finansielt instrument, der optages til handel 
på et bestemt SMV-vækstmarked, kun skal 
kunne handles på et andet SMV-
vækstmarked med udstederens 
udtrykkelige samtykke. I så fald påhviler 
der imidlertid ikke udstederen nogen 
forpligtelse i forbindelse med corporate 
governance over for sidstnævnte SMV-
marked eller til hverken indledningsvis, 
løbende eller på ad hoc-basis at videregive 
oplysninger til dette.

Or. en

Begrundelse

Allowing the shares of companies listed on SME Growth Markets to be traded on other SME 
Growth Markets without the explicit consent of the issuer will reduce liquidity, impact 
investor confidence and diminish SME issuers’ control over where their stock is traded. It will 
lead to a fragmentation in the liquidity of SME stocks (which often already suffer from low 
liquidity), producing price discrepancies across venues and resulting in a loss of investor 
confidence in price formation. This will be compounded by the strong ‘home bias’ of investors 
in SMEs, where the proximity of the investor to the issuer is key. The trading of SME stock on 
other SME Growth Markets should only occur with the explicit consent of the SME issuer.

Ændringsforslag 906
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor filialen er beliggende, 
påtager sig ansvaret for at sikre, at de 
tjenesteydelser, som filialen præsterer 
inden for dens område, opfylder de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 24, 25, 

Den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor filialen er beliggende, 
påtager sig ansvaret for at sikre, at de 
tjenesteydelser, som filialen præsterer 
inden for dens område, opfylder de 
forpligtelser, der er fastsat i artikel 24, 25, 
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27 og 28, i dette direktiv og i artikel 13-23 
i forordning (EU) nr. …/… [MiFIR] og i 
foranstaltninger vedtaget i medfør heraf.

26a, 27 og 28, i dette direktiv og i artikel 
13-23 i forordning (EU) nr. …/… [MiFIR] 
og i foranstaltninger vedtaget i medfør 
heraf.

Or. en

Begrundelse

For at gøre det muligt at indføre nye og mere detaljerede krav til viden og kvalifikationer, jf. 
ovenstående tilføjelse til artikel 26, skal ansvaret i så henseende placeres hos 
værtsmedlemsstaterne.

Ændringsforslag 907
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor filialen er beliggende, 
har ret til at gennemgå de ordninger, 
filialen har etableret og til at kræve de 
ændringer, der er strengt nødvendige for at 
gøre det muligt for den kompetente 
myndighed at håndhæve de nævnte 
forpligtelser i henhold til artikel 24, 25, 27
og 28, i dette direktiv og i artikel 13-23 i 
forordning (EU) nr. …/… [MiFIR] samt 
foranstaltninger vedtaget i medfør heraf for 
så vidt angår de tjenesteydelser og/eller de 
aktiviteter, som denne filial udfører på sit 
område.

Den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor filialen er beliggende, 
har ret til at gennemgå de ordninger, 
filialen har etableret og til at kræve de 
ændringer, der er strengt nødvendige for at 
gøre det muligt for den kompetente 
myndighed at håndhæve de nævnte 
forpligtelser i henhold til artikel 24, 25, 
26a, 27 og 28, i dette direktiv og i artikel 
13-23 i forordning (EU) nr. …/… [MiFIR] 
samt foranstaltninger vedtaget i medfør 
heraf for så vidt angår de tjenesteydelser 
og/eller de aktiviteter, som denne filial 
udfører på sit område.

Or. en

Begrundelse

For at gøre det muligt at indføre nye og mere detaljerede krav til viden og kvalifikationer, jf. 
ovenstående tilføjelse, skal ansvaret i så henseende placeres hos værtsmedlemsstaterne.
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Ændringsforslag 908
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
adgangen for disse investeringsselskaber til 
sådanne faciliteter er underlagt de samme 
ikke-diskriminerende, gennemsigtige og 
objektive forretningsmæssige kriterier som 
dem, der gælder for lokale deltagere. 
Medlemsstaterne må ikke begrænse 
anvendelsen af disse faciliteter til kun at 
omfatte clearing og afvikling af 
transaktioner med finansielle instrumenter, 
der gennemføres på et reguleret marked 
eller en MHF eller en OHF på deres 
område.

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
adgangen for disse investeringsselskaber til 
sådanne faciliteter er underlagt de samme 
ikke-diskriminerende, gennemsigtige og 
objektive forretningsmæssige kriterier som 
dem, der gælder for lokale deltagere. 
Medlemsstaterne må ikke begrænse 
anvendelsen af disse faciliteter til kun at 
omfatte clearing og afvikling af 
transaktioner med finansielle instrumenter, 
der gennemføres på et reguleret marked 
eller en MHF på deres område.

Or. en

Ændringsforslag 909
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne vurdering fra den kompetente 
myndigheds side af det regulerede marked 
foregriber ikke de nationale centralbankers 
kompetence som overvågere af 
afviklingssystemer eller af andre 
myndigheder, der fører tilsyn med sådanne 
systemer. Den kompetente myndighed 
tager hensyn til den overvågning/det tilsyn, 
som disse institutioner allerede udfører, 
således at unødig overlapning af kontrollen 
undgås.

Denne vurdering fra den kompetente 
myndigheds side af det regulerede marked 
foregriber ikke de relevante centralbankers 
kompetence som overvågere af 
afviklingssystemer eller af andre 
myndigheder, der fører tilsyn med sådanne 
systemer. Den kompetente myndighed 
tager hensyn til den overvågning/det tilsyn, 
som disse institutioner allerede udfører, 
således at unødig overlapning af kontrollen
undgås.

Or. en
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Begrundelse

De centralbanker, som fører tilsyn med clearing- og afviklingssystemerne, kan også være Den 
Europæiske Centralbank og ikke blot en national centralbank.

Ændringsforslag 910
Sławomir Witold Nitras

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Investeringsselskabers rettigheder i 
henhold til stk. 1 og 2 berører ikke den 
ret, operatører af centrale modparts-, 
clearing- eller 
værdipapirafviklingssystemer har til af 
berettigede forretningsmæssige årsager at 
nægte at stille de ønskede ydelser til 
rådighed, navnlig retten til at nægte at 
indgå aftale med en operatør, der ikke 
opfylder de fastlagte krav om 
interoperabilitet.

Or. pl

Ændringsforslag 911
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Dette direktivs bestemmelse om 
regulering af tredjelandsselskabers 
levering af tjenesteydelser i Unionen bør 
ikke anfægte muligheden for, at personer, 
der er etableret i Unionen, kan gøre brug 
af investeringsservice leveret fra et 
tredjelandsselskab på eget initiativ. Når et 
tredjelandsselskab leverer tjenesteydelser 
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på initiativ fra en person, der er etableret i 
Unionen, bør disse tjenesteydelser ikke 
anses for at være leveret på Unionens 
område. Hvis et tredjelandsselskab 
opsøger kunder eller potentielle kunder i 
Unionen eller markedsfører 
investeringsservice eller -aktiviteter 
sammen med accessoriske tjenesteydelser 
i Unionen, på anden måde end i 
forbindelse med en eksisterende relation, 
som kræver en vedvarende service fra 
selskabets side til dets kunde, bør det ikke 
anses for at være en tjenesteydelse, som 
leveres udelukkende på kundens eget 
initiativ.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede betragtning 74 til MiFID tillader, at godkendte modparter modtager 
investeringsservice fra et tredjelandsselskab udelukkende på deres eget initiativ. Det bør 
præciseres, at denne passive markedsføringsordning gælder for alle europæiske kunder og 
giver dem mulighed for at drage nytte af investeringsservice leveret af tredjelandsselskaber. 
Medtagelse af betragtning 74 til den foreslåede MiFID i en artikel 40a (ny) for at gøre denne 
bestemmelse klart bindende.

Ændringsforslag 912
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed tager hensyn 
til den overvågning og det tilsyn af 
clearing- og afviklingssystemer, som 
allerede udføres af de nationale
centralbanker som led i deres overvågning 
af clearing- og afviklingssystemer eller af 
andre myndigheder, der har kompetence til 
at føre tilsyn med sådanne systemer, 
således at unødig overlapning af kontrollen 
undgås.

Den kompetente myndighed tager hensyn 
til den overvågning og det tilsyn af 
clearing- og afviklingssystemer, som 
allerede udføres af de relevante
centralbanker som led i deres overvågning 
af clearing- og afviklingssystemer eller af 
andre myndigheder, der har kompetence til 
at føre tilsyn med sådanne systemer, 
således at unødig overlapning af kontrollen 
undgås.
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Or. en

Begrundelse

De centralbanker, som fører tilsyn med clearing- og afviklingssystemerne, kan også være Den 
Europæiske Centralbank og ikke blot en national centralbank.

Ændringsforslag 913
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Kapitel IV

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…] udgår

Or. en

Ændringsforslag 914
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Kapitel IV

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…] udgår

Or. en

Begrundelse

Hele dette kapitel bør stå i forordningen.

Ændringsforslag 915
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Kapitel IV – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tredjelandsselskabers levering af 
tjenesteydelser

Tredjelandsselskabers levering af 
tjenesteydelser eller aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 916
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Kapitel IV – afdeling 1 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Levering af tjenesteydelser med oprettelse 
af en filial

Levering af tjenesteydelser eller aktiviteter 
med oprettelse af en filial med pas

Or. en

Ændringsforslag 917
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 41 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oprettelse af en filial Oprettelse af en filial med pas

Or. en

Ændringsforslag 918
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 41 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
tredjelandsselskab, der har til hensigt at
udøve investeringsservice eller -aktiviteter
sammen med eventuelle accessoriske 
tjenesteydelser på deres område gennem en 
filial, indhenter en forhåndstilladelse hos
de kompetente myndigheder i de 
pågældende medlemsstater, når følgende 
forudsætninger er opfyldt:

1. Medlemsstaterne sikrer, at et 
tredjelandsselskab kan udøve 
investeringsservice eller gennemføre 
investeringsaktiviteter sammen med 
eventuelle accessoriske tjenesteydelser på 
deres område gennem en filial, der er
oprettet i deres område eller i en anden 
medlemsstat, hvor filialen er blevet 
godkendt af de kompetente myndigheder i 
den medlemsstat, hvor filialen er oprettet, 
når følgende forudsætninger er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Teksten fastsætter de betingelser, på hvilke et tredjelandsselskab kan etablere en filial i én 
medlemsstat, der drager nytte af et pas, som giver adgang til at drive forretning i andre 
medlemsstater. Dette bør ikke udelukke medlemsstater fra fortsat at godkende filialer af 
tredjelandsselskaber, som ikke benytter sig af et pas. Ordningerne bør ikke indebære krav om 
filialkapital.

Ændringsforslag 919
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
tredjelandsselskab, der har til hensigt at 
udøve investeringsservice eller -aktiviteter 
sammen med eventuelle accessoriske 
tjenesteydelser på deres område gennem en 
filial, indhenter en forhåndstilladelse hos 
de kompetente myndigheder i de 
pågældende medlemsstater, når følgende 
forudsætninger er opfyldt:

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
investeringsselskab fra et tredjeland eller 
en markedsoperatør, der har til hensigt at 
udøve investeringsservice eller -aktiviteter 
sammen med eventuelle accessoriske 
tjenesteydelser eller 
handelsstedsrelaterede tjenesteydelser på 
deres område gennem en filial, indhenter 
en forhåndstilladelse hos de kompetente 
myndigheder i de pågældende 
medlemsstater, når følgende 
forudsætninger er opfyldt:



PE489.465v01-00 168/182 AM\901765DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 920
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
tredjelandsselskab, der har til hensigt at 
udøve investeringsservice eller -aktiviteter 
sammen med eventuelle accessoriske 
tjenesteydelser på deres område gennem en 
filial, indhenter en forhåndstilladelse hos 
de kompetente myndigheder i de 
pågældende medlemsstater, når følgende 
forudsætninger er opfyldt:

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
tredjelandsselskab, der har til hensigt at 
udøve investeringsservice eller -aktiviteter 
sammen med eventuelle accessoriske 
tjenesteydelser til detailkunder på deres 
område gennem en filial, indhenter en 
forhåndstilladelse hos de kompetente 
myndigheder i de pågældende 
medlemsstater, når følgende 
forudsætninger er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 921
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
tredjelandsselskab, der har til hensigt at 
udøve investeringsservice eller -aktiviteter 
sammen med eventuelle accessoriske 
tjenesteydelser på deres område gennem en 
filial, indhenter en forhåndstilladelse hos 
de kompetente myndigheder i de 
pågældende medlemsstater, når følgende 
forudsætninger er opfyldt:

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
tredjelandsselskab, der har til hensigt at 
udøve investeringsservice eller -aktiviteter 
sammen med eventuelle accessoriske 
tjenesteydelser på deres område gennem en 
filial til professionelle kunder, indhenter 
en forhåndstilladelse hos ESMA, når 
følgende forudsætninger er opfyldt:

Or. en
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Ændringsforslag 922
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Kommissionen har vedtaget en afgørelse 
i overensstemmelse med stk. 3

a) Kommissionen har vedtaget en afgørelse 
i overensstemmelse med stk. 3, idet det 
anerkendes, at tredjelandets 
tilsynsordning er ækvivalent

Or. en

Begrundelse

Teksten fastsætter de betingelser, på hvilke et tredjelandsselskab kan etablere en filial i én 
medlemsstat, der drager nytte af et pas, som giver adgang til at drive forretning i andre 
medlemsstater. Dette bør ikke udelukke medlemsstater fra fortsat at godkende filialer af 
tredjelandsselskaber, som ikke benytter sig af et pas. Ordningerne bør ikke indebære krav om 
filialkapital.

Ændringsforslag 923
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Kommissionen har vedtaget en afgørelse 
i overensstemmelse med stk. 3

a) dette krav gælder kun, hvis 
Kommissionen har vedtaget en afgørelse 
om manglende ækvivalens i 
overensstemmelse med stk. 3

Or. en

Ændringsforslag 924
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de tjenesteydelser, som 
tredjelandsselskabet anmoder om tilladelse 
til at levere, er underlagt krav om 
meddelelse af tilladelse og tilsyn i det 
tredjeland, hvor selskabet er etableret, og 
det anmodende selskab har behørig 
tilladelse. Det tredjeland, hvor 
tredjelandsselskabet er etableret, er ikke 
opført som et ikke-samarbejdsvilligt land 
og territorium af Den Finansielle 
Aktionsgruppe vedrørende Hvidvaskning 
af Penge og Finansiering af Terrorisme

b) de tjenesteydelser, som 
tredjelandsselskabet anmoder om tilladelse 
til at levere, er underlagt krav om 
meddelelse af tilladelse og tilsyn i det 
tredjeland, hvor selskabets hovedkontor er 
etableret, og tredjelandsselskabet har 
behørig tilladelse i det pågældende land. 
Det tredjeland, hvor tredjelandsselskabets
hovedkontor er etableret, er ikke opført 
som et ikke-samarbejdsvilligt land og 
territorium af Den Finansielle 
Aktionsgruppe vedrørende Hvidvaskning 
af Penge og Finansiering af Terrorisme

Or. en

Begrundelse

Teksten fastsætter de betingelser, på hvilke et tredjelandsselskab kan etablere en filial i én 
medlemsstat, der drager nytte af et pas, som giver adgang til at drive forretning i andre 
medlemsstater. Dette bør ikke udelukke medlemsstater fra fortsat at godkende filialer af 
tredjelandsselskaber, som ikke benytter sig af et pas. Ordningerne bør ikke indebære krav om 
filialkapital.

Ændringsforslag 925
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der foreligger samarbejdsordninger, 
herunder bestemmelser om 
informationsudveksling med henblik på at 
bevare markedets integritet og beskytte 
investorer, mellem de kompetente 
myndigheder i den berørte medlemsstat og 
de kompetente tilsynsmyndigheder i det 

c) der foreligger samarbejdsordninger, 
herunder bestemmelser om 
informationsudveksling med henblik på at 
bevare markedets integritet og beskytte 
investorer, mellem de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
filialen er etableret, og de kompetente 
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tredjeland, hvor selskabet er etableret tilsynsmyndigheder i det tredjeland, hvor 
tredjelandsselskabets hovedkontor er 
etableret

Or. en

Begrundelse

Teksten fastsætter de betingelser, på hvilke et tredjelandsselskab kan etablere en filial i én 
medlemsstat, der drager nytte af et pas, som giver adgang til at drive forretning i andre 
medlemsstater. Dette bør ikke udelukke medlemsstater fra fortsat at godkende filialer af 
tredjelandsselskaber, som ikke benytter sig af et pas. Ordningerne bør ikke indebære krav om 
filialkapital.

Ændringsforslag 926
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) filialen har fri rådighed over en 
tilstrækkelig startkapital

udgår

Or. en

Begrundelse

Teksten fastsætter de betingelser, på hvilke et tredjelandsselskab kan etablere en filial i én 
medlemsstat, der drager nytte af et pas, som giver adgang til at drive forretning i andre 
medlemsstater. Dette bør ikke udelukke medlemsstater fra fortsat at godkende filialer af 
tredjelandsselskaber, som ikke benytter sig af et pas. Ordningerne bør ikke indebære krav om 
filialkapital.

Ændringsforslag 927
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 41 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) det tredjeland, hvor tredjelandsselskabet
er etableret, har med den medlemsstat, 
hvor filialen skal oprettes, undertegnet en 
aftale, som fuldt ud overholder 
standarderne i artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst og sikrer 
en effektiv informationsudveksling om 
skatteforhold, herunder eventuelle 
multilaterale skatteaftaler

f) det tredjeland, hvor 
tredjelandsselskabets hovedkontor er 
etableret, har med den medlemsstat, hvor 
filialen er oprettet, undertegnet en aftale, 
som fuldt ud overholder standarderne i 
artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst og sikrer 
en effektiv informationsudveksling om 
skatteforhold, herunder eventuelle 
multilaterale skatteaftaler

Or. en

Begrundelse

Teksten fastsætter de betingelser, på hvilke et tredjelandsselskab kan etablere en filial i én 
medlemsstat, der drager nytte af et pas, som giver adgang til at drive forretning i andre 
medlemsstater. Dette bør ikke udelukke medlemsstater fra fortsat at godkende filialer af 
tredjelandsselskaber, som ikke benytter sig af et pas. Ordningerne bør ikke indebære krav om 
filialkapital.

Ændringsforslag 928
Robert Goebbels, Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) selskabet har anmodet om medlemskab 
af en investorgarantiordning, som er 
godkendt eller anerkendt i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF af 
3. marts 1997 om investorgarantiordninger.

g) selskabet indgår i en 
investorgarantiordning, som er godkendt 
eller anerkendt i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/9/EF af 3. marts 1997 om 
investorgarantiordninger, på 
godkendelsestidspunktet.

Or. en

Begrundelse

To provide effective protection of retail clients, membership and not a mere request should be 
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the precondition to authorisation, according to the provision concerning investment firms 
established in the Union (see Article 14 of the proposed MiFID and Article 2(1) of Directive 
97/9/EC referred to therein). Moreover, the ECB underlines the need to ensure the 
consistency of this regime under the proposed MiFID with Article 11 of Directive 97/9/EC 
which provides Member States with the discretion to evaluate the equivalence between Union 
cover and the cover provided in the third country where the branch has its head office. (ECB 
suggestion)

Ændringsforslag 929
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) selskabet har anmodet om medlemskab 
af en investorgarantiordning, som er 
godkendt eller anerkendt i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF af 
3. marts 1997 om investorgarantiordninger.

g) selskabet har anmodet om medlemskab 
af en investorgarantiordning, som er 
godkendt eller anerkendt i den 
medlemsstat, hvor filialen er etableret, i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF af 
3. marts 1997 om investorgarantiordninger, 
medmindre selskabet ikke driver 
investeringsforretninger med investorer, 
der er dækket af en sådan ordning.

Or. en

Begrundelse

Teksten fastsætter de betingelser, på hvilke et tredjelandsselskab kan etablere en filial i én 
medlemsstat, der drager nytte af et pas, som giver adgang til at drive forretning i andre 
medlemsstater. Dette bør ikke udelukke medlemsstater fra fortsat at godkende filialer af 
tredjelandsselskaber, som ikke benytter sig af et pas. Ordningerne bør ikke indebære krav om 
filialkapital.

Ændringsforslag 930
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
tredjelandsselskab, der har til hensigt for 
detailkunder at udøve investeringsservice 
eller -aktiviteter sammen med eventuelle 
accessoriske tjenesteydelser på de 
pågældende medlemsstaters område, 
etablerer en filial i Unionen.

2. Med forbehold af artikel 46a and 46b
stiller medlemsstaterne krav om, at et 
tredjelandsselskab, der har til hensigt for 
detailkunder at udøve investeringsservice 
eller -aktiviteter sammen med eventuelle 
accessoriske tjenesteydelser på de 
pågældende medlemsstaters område, 
etablerer en filial i Unionen, undtagen hvis 
disse tjenester udelukkende er ydet på 
initiativ fra den person, som tjenesten er 
ydet til, eller i øvrigt er ydet uden for 
Unionen.

Or. en

Begrundelse

Restriktionen mod tredjelandsselskabers tjenester til detailkunder, er uforenelig med 
medlemsstaternes frihed til at fortsætte deres igangværende ordninger med henblik på at 
godkende tredjelandsselskaber, som ikke ønsker at have adgang til et pas. Den er også 
uforenelig med betragtning 74, da den ser ud til at afskære detailinvestorer fra adgang til 
tredjelandsselskaber udelukkende på eget initiativ (eller f.eks. hvis de modtager 
investeringsydelser, mens de rejser uden for EU).

Ændringsforslag 931
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
tredjelandsselskab, der har til hensigt for 
detailkunder at udøve investeringsservice 
eller -aktiviteter sammen med eventuelle 
accessoriske tjenesteydelser på de 
pågældende medlemsstaters område, 
etablerer en filial i Unionen.

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
tredjelandsselskab, der har til hensigt for 
detailkunder og/eller professionelle 
kunder at udøve investeringsservice eller 
-aktiviteter sammen med eventuelle 
accessoriske tjenesteydelser på de 
pågældende medlemsstaters område, 
etablerer en filial i Unionen.

Or. en
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Begrundelse

Kommissionens implicitte hensigt er at anvende de samme filial- og 
godkendelsesbestemmelser over for både detailkunder og professionelle kunder. Men for at 
undgå juridiske smuthuller er det nødvendigt, at denne hensigt gøres eksplicit i teksten.

Ændringsforslag 932
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
tredjelandsselskab, der har til hensigt for 
detailkunder at udøve investeringsservice 
eller -aktiviteter sammen med eventuelle 
accessoriske tjenesteydelser på de 
pågældende medlemsstaters område, 
etablerer en filial i Unionen.

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
tredjelandsselskab, der har til hensigt for 
detailkunder at udøve investeringsservice 
eller -aktiviteter sammen med eventuelle 
accessoriske tjenesteydelser på de 
pågældende medlemsstaters område, 
etablerer et datterselskab i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 933
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage en afgørelse 
efter proceduren i artikel 95 i forhold til et 
tredjeland, hvis det pågældende tredjelands 
retlige og tilsynsmæssige ordninger sikrer, 
at selskaber, der er meddelt tilladelse i det 
pågældende tredjeland, overholder retligt 
bindende krav, der har tilsvarende 
virkninger som kravene i dette direktiv, i 
forordning (EU) nr. …/… [MiFIR] og i 
direktiv 2006/49/EF 

Kommissionen kan vedtage en afgørelse 
efter proceduren i artikel 95 i forhold til et 
tredjeland, hvis det pågældende tredjelands 
retlige og tilsynsmæssige ordninger sikrer, 
at selskaber, der er meddelt tilladelse i det 
pågældende tredjeland, i tilsynshenseende
overholder retligt bindende krav, der i 
tilsynshenseende har tilsvarende 
virkninger som kravene i dette direktiv, i 
forordning (EU) nr. …/… [MiFIR] og i 
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[kapitalgrundlagsdirektivet] samt i disses 
gennemførelsesbestemmelser, og at det 
pågældende tredjeland har bestemmelser 
om tilsvarende gensidig anerkendelse af de 
tilsynsregler, der gælder for 
investeringsselskaber, som er meddelt 
tilladelse efter dette direktiv.

direktiv 2006/49/EF 
[kapitalgrundlagsdirektivet] samt i disses 
gennemførelsesbestemmelser, og at det 
pågældende tredjeland har effektive 
bestemmelser om tilsvarende gensidig 
anerkendelse af de tilsynsregler, der gælder 
for investeringsselskaber, som er meddelt 
tilladelse efter dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Et krav om "ækvivalent gensidig anerkendelse" af tilsynsreglerne kunde potentielt blive brugt 
mod EU-selskaber. Ordlyden bør afstemmes med EMIR. I de tilsvarende bestemmelser i 
EMIR er der ingen eksplicitte henvisninger til gensidighed, se artikel 23, stk. 3, (effektiv … 
ækvivalent anerkendelse), artikel 3, stk. 2, og artikel 23, stk. 2.

Ændringsforslag 934
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage en afgørelse 
efter proceduren i artikel 95 i forhold til et 
tredjeland, hvis det pågældende tredjelands 
retlige og tilsynsmæssige ordninger sikrer, 
at selskaber, der er meddelt tilladelse i det 
pågældende tredjeland, overholder retligt 
bindende krav, der har tilsvarende 
virkninger som kravene i dette direktiv, i 
forordning (EU) nr. …/… [MiFIR] og i 
direktiv 2006/49/EF 
[kapitalgrundlagsdirektivet] samt i disses 
gennemførelsesbestemmelser, og at det 
pågældende tredjeland har bestemmelser 
om tilsvarende gensidig anerkendelse af de 
tilsynsregler, der gælder for 
investeringsselskaber, som er meddelt 
tilladelse efter dette direktiv.

Kommissionen vedtager en afgørelse efter 
proceduren i artikel 95 i forhold til et 
tredjeland, hvis det pågældende tredjelands 
retlige og tilsynsmæssige ordninger sikrer, 
at selskaber, der er meddelt tilladelse i det 
pågældende tredjeland, overholder retligt 
bindende krav, der har tilsvarende 
virkninger som kravene i dette direktiv, i 
forordning (EU) nr. …/… [MiFIR] og i 
direktiv 2006/49/EF 
[kapitalgrundlagsdirektivet] samt i disses 
gennemførelsesbestemmelser, og at det 
pågældende tredjeland har bestemmelser 
om tilsvarende gensidig anerkendelse af de 
tilsynsregler, der gælder for 
investeringsselskaber, som er meddelt 
tilladelse efter dette direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 935
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage en afgørelse 
efter proceduren i artikel 95 i forhold til et 
tredjeland, hvis det pågældende tredjelands 
retlige og tilsynsmæssige ordninger sikrer, 
at selskaber, der er meddelt tilladelse i det 
pågældende tredjeland, overholder retligt 
bindende krav, der har tilsvarende 
virkninger som kravene i dette direktiv, i 
forordning (EU) nr. …/… [MiFIR] og i 
direktiv 2006/49/EF 
[kapitalgrundlagsdirektivet] samt i disses 
gennemførelsesbestemmelser, og at det 
pågældende tredjeland har bestemmelser 
om tilsvarende gensidig anerkendelse af 
de tilsynsregler, der gælder for 
investeringsselskaber, som er meddelt 
tilladelse efter dette direktiv.

Kommissionen kan vedtage en afgørelse 
efter proceduren i artikel 95 i forhold til et 
tredjeland, hvis det pågældende tredjelands 
retlige og tilsynsmæssige ordninger sikrer, 
at selskaber, der er meddelt tilladelse i det 
pågældende tredjeland, overholder retligt 
bindende krav, der har tilsvarende 
virkninger som kravene i dette direktiv, i 
forordning (EU) nr. …/… [MiFIR] og i 
direktiv 2006/49/EF 
[kapitalgrundlagsdirektivet] samt i disses 
gennemførelsesbestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Gensidigheden er ikke berettiget og er i modstrid med WTO's bestemmelser. På et tidspunkt, 
hvor vi har brug for investeringer i EU udefra, er det ulogisk at opstille handelshindringer.

Ændringsforslag 936
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage en afgørelse 
efter proceduren i artikel 95 i forhold til et 
tredjeland, hvis det pågældende tredjelands 

Kommissionen vedtager senest den 31. 
december 2014 en afgørelse efter 
proceduren i artikel 95 i forhold til et 
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retlige og tilsynsmæssige ordninger sikrer, 
at selskaber, der er meddelt tilladelse i det 
pågældende tredjeland, overholder retligt 
bindende krav, der har tilsvarende 
virkninger som kravene i dette direktiv, i 
forordning (EU) nr. …/… [MiFIR] og i 
direktiv 2006/49/EF 
[kapitalgrundlagsdirektivet] samt i disses 
gennemførelsesbestemmelser, og at det 
pågældende tredjeland har bestemmelser 
om tilsvarende gensidig anerkendelse af de 
tilsynsregler, der gælder for 
investeringsselskaber, som er meddelt 
tilladelse efter dette direktiv.

tredjeland, hvis det pågældende tredjelands 
retlige og tilsynsmæssige ordninger sikrer, 
at selskaber, der er meddelt tilladelse i det 
pågældende tredjeland, overholder retligt 
bindende krav, der har tilsvarende 
virkninger som kravene i dette direktiv, i 
forordning (EU) nr. …/… [MiFIR] og i 
direktiv 2006/49/EF 
[kapitalgrundlagsdirektivet] samt i disses 
gennemførelsesbestemmelser, og at det 
pågældende tredjeland har bestemmelser 
om tilsvarende gensidig anerkendelse af de 
tilsynsregler, der gælder for 
investeringsselskaber, som er meddelt 
tilladelse efter dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 937
Gunnar Hökmark<

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage en afgørelse 
efter proceduren i artikel 95 i forhold til et 
tredjeland, hvis det pågældende tredjelands 
retlige og tilsynsmæssige ordninger sikrer, 
at selskaber, der er meddelt tilladelse i det 
pågældende tredjeland, overholder retligt 
bindende krav, der har tilsvarende 
virkninger som kravene i dette direktiv, i 
forordning (EU) nr. …/… [MiFIR] og i 
direktiv 2006/49/EF 
[kapitalgrundlagsdirektivet] samt i disses 
gennemførelsesbestemmelser, og at det 
pågældende tredjeland har bestemmelser 
om tilsvarende gensidig anerkendelse af 
de tilsynsregler, der gælder for 
investeringsselskaber, som er meddelt 
tilladelse efter dette direktiv.

Kommissionen kan vedtage en afgørelse 
efter proceduren i artikel 95 i forhold til et 
tredjeland, hvis det pågældende tredjelands 
retlige og tilsynsmæssige ordninger sikrer, 
at selskaber, der er meddelt tilladelse i det 
pågældende tredjeland, overholder retligt 
bindende krav i dette direktiv, i forordning 
(EU) nr. …/… [MiFIR] og i direktiv 
2006/49/EF [kapitalgrundlagsdirektivet] 
samt i disses gennemførelsesbestemmelser.

Or. en
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Ændringsforslag 938
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et tredjelands tilsynsregler kan anses for at 
være tilsvarende, hvis de opfylder alle 
følgende betingelser:

Et tredjelands tilsynsregler anses for at 
være tilsvarende, hvis de opfylder alle 
følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 939
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et tredjelands tilsynsregler kan anses for at 
være tilsvarende, hvis de opfylder alle 
følgende betingelser:

Et tredjelands tilsynsregler kan anses for at 
have tilsvarende virkning, hvis de opfylder 
alle følgende betingelser:

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til formuleringen i EMIR.

Ændringsforslag 940
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et tredjelands tilsynsregler kan anses for at 
være tilsvarende, hvis de opfylder alle 

Et tredjelands tilsynsregler kan anses for at 
have tilsvarende virkning, hvis de opfylder 
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følgende betingelser: alle følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 941
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 2 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) tredjelandet anvender gensidige 
adgangsbetingelser for EU-baserede 
investeringsselskaber, og der er 
gennemført en gensidig 
anerkendelsesordning i det pågældende 
tredjeland.

Or. en

Ændringsforslag 942
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En afgørelse fra Kommissionen i henhold 
til dette stykke kan være begrænset til en 
eller flere kategorier af selskaber. I så 
fald kan et tredjelandsselskab blive 
godkendt i henhold til stk. 1, hvis det 
falder inden for en kategori, der dækkes 
af Kommissionens afgørelse.

Or. en

Begrundelse

Et krav om gensidighed vil underminere effektiviteten af den foreslåede ordning. Det kan 
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forholde sig sådan, at tilsynsordningen kun er ækvivalent i forhold til nogle, men ikke alle 
selskaber (f.eks. fordi visse investeringstjenester er udelukket fra at få tildelt licens i 
tredjelandet).

Ændringsforslag 943
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Anerkendelsen fra tredjelandet kan 
anses for at være ækvivalent og gensidig, 
hvis den opfylder alle følgende 
betingelser:
a) anerkendelsen vedrører hele EU-
systemet, og der tildeles adgang på lige 
fod for alle EU-lande
b) de rettigheder, der tildeles selskaberne, 
og de pligter, der pålægges dem, er de 
samme i EU og tredjelandet.

Or. en

Begrundelse

Det ligger i en ækvivalent og gensidig anerkendelse, at alle investeringsselskaber og 
markedsoperatører i EU vil være underkastet de samme betingelser for adgang til 
tredjelandets marked, som gælder for tredjelandsselskabernes adgang til EU.

Ændringsforslag 944
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det i stk. 1 omhandlede 
tredjelandsselskab indgiver sin ansøgning 
til den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor det agter at etablere en 

4. Det i stk. 1 omhandlede 
tredjelandsselskab indgiver sin ansøgning 
til den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor filialen er eller vil blive 
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filial, når Kommissionen har vedtaget den 
afgørelse, hvorved den fastslår, at de 
retlige og tilsynsmæssige ordninger i det 
tredjeland, hvor tredjelandsselskabet er 
meddelt tilladelse, svarer til de i stk. 3 
omhandlede krav.

etableret, når Kommissionen har vedtaget 
den afgørelse, hvorved den fastslår, at de 
retlige og tilsynsmæssige ordninger i det 
tredjeland, hvor tredjelandsselskabet er 
meddelt tilladelse hvad angår tilsynssager, 
svarer til de i stk. 3 omhandlede krav.

Or. en

Begrundelse

Tredjelandsselskaber, som allerede har etableret en filial i en medlemsstat, bør have 
mulighed for at ansøge om godkendelse i henhold til stk. 1 med henblik på at få pas, hvis de 
opfylder betingelserne for at få det.


