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Ändringsförslag 641
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] Artikeln utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 642
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] Artikeln utgår

Or. en

Ändringsförslag 643
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
OTF-plattform inrättar arrangemang som 

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
OTF-plattform inrättar arrangemang som 
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förhindrar utförande av kundorder på en 
OTF-plattform med utnyttjande av eget 
kapital hos värdepappersföretaget eller den 
markandsoperatör som driver 
OTF-plattformen. Värdepappersföretaget 
ska inte agera som en systematisk 
internhandlare på en OTF-plattform som 
drivs av företaget. En OTF-plattform ska 
inte ansluta sig till en annan OTF-plattform 
på ett sådant sätt att interaktion mellan 
order på olika OTF-plattformar möjliggörs.

förhindrar utförande av kundorder på en 
OTF-plattform med utnyttjande av eget 
kapital hos värdepappersföretaget eller den 
marknadsoperatör som driver OTF-
plattformen utan kundens samtycke. 
OTF-plattformens operatör ska 
regelbundet offentliggöra uppgifter i 
enlighet med artikel 27.2, vilka är 
uppdelade efter order utförda med 
utnyttjande av eget kapital hos operatören 
och order mellan tredje parters köp- och 
säljintressen. Värdepappersföretaget ska 
inte agera som en systematisk 
internhandlare på en OTF-plattform som 
drivs av företaget. En OTF-plattform ska 
inte ansluta sig till en annan OTF-plattform 
på ett sådant sätt att interaktion mellan 
order på olika OTF-plattformar möjliggörs
om inte OTF-plattformens operatör kan 
visa att kraven i detta direktiv och 
förordning (EU) nr …/… [MiFIR] följs 
och att dessa operativa arrangemang 
stöder kraven i artikel 27.

Or. en

Ändringsförslag 644
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
OTF-plattform inrättar arrangemang som 
förhindrar utförande av kundorder på en 
OTF-plattform med utnyttjande av eget 
kapital hos värdepappersföretaget eller den 
markandsoperatör som driver 
OTF-plattformen. Värdepappersföretaget 
ska inte agera som en systematisk 
internhandlare på en OTF-plattform som 

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
OTF-plattform med aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat och andra 
liknande finansiella instrument inrättar 
arrangemang som förhindrar utförande av 
kundorder på en OTF-plattform med 
utnyttjande av eget kapital hos 
värdepappersföretaget eller den 
marknadsoperatör som driver 
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drivs av företaget. En OTF-plattform ska 
inte ansluta sig till en annan OTF-plattform 
på ett sådant sätt att interaktion mellan 
order på olika OTF-plattformar möjliggörs.

OTF-plattformen, förutom när detta 
genomförs genom matchning mellan 
auktoriserade uppdragsgivare eller med 
kundens samtycke. OTF-plattformens 
operatör ska regelbundet offentliggöra 
uppgifter i enlighet med artikel 27.2, vilka 
är uppdelade efter order utförda med 
utnyttjande av eget kapital hos operatören 
och order mellan tredje parters köp- och 
säljintressen. En OTF-plattform ska inte 
ansluta sig till en annan OTF-plattform på 
ett sådant sätt att interaktion mellan order 
på olika OTF-plattformar möjliggörs om 
inte OTF-plattformens operatör kan visa 
att kraven i detta direktiv och förordning 
(EU) nr …/… [MiFIR] följs och att dessa 
driftsarrangemang stöder kraven i 
artikel 27.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget avser att skapa samma villkor för reglerade marknader samt MTF- och 
OTF-plattformar när det gäller intressekonflikter genom möjligheten för kunden att ge sitt 
samtycke. En OTF-plattforms operatör bör tillåtas att utföra order med utnyttjande av eget 
kapital när detta genomförs genom matchning mellan auktoriserade uppdragsgivare. Att 
förbjuda handel med utnyttjande av eget kapital skulle kunna minska likviditeten på 
marknaden som slutinvesterare använder för sin riskhantering. I texten krävs vidare att 
OTF-plattformarna ska offentliggöra uppgifter som visar på utförandekvaliteten.

Ändringsförslag 645
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
OTF-plattform inrättar arrangemang som 
förhindrar utförande av kundorder på en 
OTF-plattform med utnyttjande av eget 
kapital hos värdepappersföretaget eller 

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
OTF-plattform inte ska agera som en 
systematisk internhandlare på en 
OTF-plattform som drivs av företaget. En 
OTF-plattform ska inte ansluta sig till en 
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den markandsoperatör som driver 
OTF-plattformen. Värdepappersföretaget
ska inte agera som en systematisk 
internhandlare på en OTF-plattform som 
drivs av företaget. En OTF-plattform ska 
inte ansluta sig till en annan OTF-plattform 
på ett sådant sätt att interaktion mellan 
order på olika OTF-plattformar möjliggörs.

annan OTF-plattform på ett sådant sätt att 
interaktion mellan order på olika 
OTF-plattformar möjliggörs.

Värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
OTF-plattform ska göra det möjligt för 
kunderna att välja om deras order ska 
utföras med utnyttjande av eget kapital 
hos värdepappersföretaget eller 
marknadsoperatören.

Or. en

Motivering

För att få en OTF-plattform att fungera är det nödvändigt att ett värdepappersföretag 
använder sitt eget kapital eftersom företag på köparsidan inte önskar bli varandras 
motparter, vilket skulle tillföra processen en oacceptabel risk. Av denna orsak måste 
OTF-operatören kunna använda sitt eget kapital för att underlätta kundhandeln och på ett 
lämpligt sätt uppväga den risk som skulle uppstå om orden utförs gentemot en kund. Kunden 
bör dock ha rätt att välja om denne önskar att dennes order interagerar med operatörens 
kapital.

Ändringsförslag 646
Diogo Feio

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
OTF-plattform inrättar arrangemang som 
förhindrar utförande av kundorder på en 
OTF-plattform med utnyttjande av eget 
kapital hos värdepappersföretaget eller den 
markandsoperatör som driver 
OTF-plattformen. Värdepappersföretaget 
ska inte agera som en systematisk 

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
OTF-plattform inrättar arrangemang som 
förhindrar utförande av kundorder på en 
OTF-plattform med utnyttjande av eget 
kapital hos värdepappersföretaget eller den 
marknadsoperatör som driver 
OTF-plattformen, förutom då den berörda 
kunden skriftligt valt att tillåta att dennes 
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internhandlare på en OTF-plattform som 
drivs av företaget. En OTF-plattform ska 
inte ansluta sig till en annan 
OTF-plattform på ett sådant sätt att 
interaktion mellan order på olika 
OTF-plattformar möjliggörs.

kundorder på denna OTF-plattform utförs 
med utnyttjande av eget kapital hos 
värdepappersföretaget eller den 
marknadsoperatör som driver 
OTF-plattformen i syfte att underlätta 
genomförandet. 

Or. en

Ändringsförslag 647
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
OTF-plattform inrättar arrangemang som 
förhindrar utförande av kundorder på en 
OTF-plattform med utnyttjande av eget 
kapital hos värdepappersföretaget eller den 
markandsoperatör som driver 
OTF-plattformen. Värdepappersföretaget 
ska inte agera som en systematisk 
internhandlare på en OTF-plattform som 
drivs av företaget. En OTF-plattform ska 
inte ansluta sig till en annan OTF-plattform 
på ett sådant sätt att interaktion mellan 
order på olika OTF-plattformar möjliggörs.

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
OTF-plattform inrättar arrangemang som 
förhindrar utförande av kundorder på en 
OTF-plattform med utnyttjande av eget 
kapital hos värdepappersföretaget eller den 
marknadsoperatör som driver 
OTF-plattformen, förutom då det egna 
kapitalet används för att göra det möjligt 
för värdepappersföretaget att genomföra 
de order som kunderna lagt, agera på en 
kunds begäran att handla eller på annat 
sätt uppnå bästa möjliga utförande å 
kundens vägnar. Detta kan också göras 
för att förhindra riskerna i samband med 
handeln mellan kunder eller återspegla
intressen eller positioner som härstammar 
från risker som det drar på sig till följd av 
kundhandeln. Användningen av det egna 
kapitalet på en OTF-plattform ska bli 
föremål för strikta orderhanteringsregler 
för att förhindra intressekonflikter och 
värdepappersföretaget ska informera sina 
kunder om hur dess kapital kan utnyttjas 
på en OTF-plattform. Det 
värdepappersföretag som driver en 
OTF-plattform ska inte agera som en 
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systematisk internhandlare på en 
OTF-plattform som drivs av företaget. En 
OTF-plattform ska inte ansluta sig till en 
annan OTF-plattform på ett sådant sätt att 
interaktion mellan order på olika 
OTF-plattformar möjliggörs.

Or. en

Ändringsförslag 648
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
OTF-plattform inrättar arrangemang som 
förhindrar utförande av kundorder på en 
OTF-plattform med utnyttjande av eget 
kapital hos värdepappersföretaget eller den 
markandsoperatör som driver 
OTF-plattformen. Värdepappersföretaget 
ska inte agera som en systematisk 
internhandlare på en OTF-plattform som 
drivs av företaget. En OTF-plattform ska 
inte ansluta sig till en annan OTF-plattform 
på ett sådant sätt att interaktion mellan 
order på olika OTF-plattformar möjliggörs.

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
OTF-plattform inrättar arrangemang som 
förhindrar utförande av kundorder på en 
OTF-plattform med utnyttjande av eget 
kapital hos värdepappersföretaget eller den 
marknadsoperatör som driver 
OTF-plattformen eller hos en enhet i 
samma företagsgrupp och/eller 
rättssubjekt som värdepappersföretaget 
och/eller marknadsoperatören. 
Värdepappersföretaget eller 
marknadsoperatören eller en enhet i 
samma företagsgrupp och/eller 
rättssubjekt som värdepappersföretaget 
och/eller marknadsoperatören ska inte 
agera som en systematisk internhandlare på 
en OTF-plattform som drivs av företaget 
och en OTF-plattform ska inte anslutas 
till en systematisk internhandlare på ett 
sätt som gör det möjligt för order på en 
OTF-plattform och order eller bud hos 
systematiska internhandlare att 
interagera. En OTF-plattform ska inte 
ansluta sig till en annan OTF-plattform på 
ett sådant sätt att interaktion mellan order 
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på olika OTF-plattformar möjliggörs.

Or. en

Ändringsförslag 649
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
OTF-plattform inrättar arrangemang som 
förhindrar utförande av kundorder på en 
OTF-plattform med utnyttjande av eget 
kapital hos värdepappersföretaget eller den 
markandsoperatör som driver 
OTF-plattformen. Värdepappersföretaget 
ska inte agera som en systematisk 
internhandlare på en OTF-plattform som 
drivs av företaget. En OTF-plattform ska 
inte ansluta sig till en annan OTF-plattform 
på ett sådant sätt att interaktion mellan 
order på olika OTF-plattformar möjliggörs.

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en OTF 
plattform inrättar arrangemang som 
förhindrar utförande av kundorder på en 
OTF-plattform med utnyttjande av eget 
kapital hos värdepappersföretaget eller den 
markandsoperatör som driver OTF 
plattformen, om de inte får ett 
förhandsmedgivande av sina kunder 
innan de utför deras order och under 
förutsättning att kraven i artikel 27.1 
efterlevs. Värdepappersföretaget ska inte 
agera som en systematisk internhandlare på 
en OTF-plattform som drivs av företaget. 
En OTF-plattform ska inte ansluta sig till 
en annan OTF-plattform på ett sådant sätt 
att interaktion mellan order på olika 
OTF-plattformar möjliggörs.

Or. en

Ändringsförslag 650
Anne E. Jensen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
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marknadsoperatörer som driver en 
OTF-plattform inrättar arrangemang som 
förhindrar utförande av kundorder på en 
OTF-plattform med utnyttjande av eget 
kapital hos värdepappersföretaget eller den 
markandsoperatör som driver 
OTF-plattformen. Värdepappersföretaget 
ska inte agera som en systematisk 
internhandlare på en OTF-plattform som 
drivs av företaget. En OTF-plattform ska 
inte ansluta sig till en annan OTF-plattform 
på ett sådant sätt att interaktion mellan 
order på olika OTF-plattformar möjliggörs.

marknadsoperatörer som driver en 
OTF-plattform med organiserade 
transaktioner och handelssystem för 
aktier inrättar arrangemang som förhindrar 
utförande av kundorder på en 
OTF-plattform med utnyttjande av eget 
kapital hos värdepappersföretaget eller den 
marknadsoperatör som driver 
OTF-plattformen. Värdepappersföretaget 
ska inte agera som en systematisk 
internhandlare på en OTF-plattform som 
drivs av företaget. En OTF-plattform ska 
inte ansluta sig till en annan OTF-plattform 
på ett sådant sätt att interaktion mellan 
order på olika OTF-plattformar möjliggörs.

Or. en

Ändringsförslag 651
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
OTF-plattform ska ha bestämmanderätt 
över hur transaktioner ska utföras och 
hur kunder ska interagera.

Or. en

Ändringsförslag 652
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Värdepappersföretag och 
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marknadsoperatörer som driver en 
OTF-plattform ska ha bestämmanderätt 
över hur transaktioner ska utföras och 
hur kunder ska interagera.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör vilken art av bestämmanderätt som OTF-plattformarna ges.

Ändringsförslag 653
Anne E. Jensen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska tillse att 
eventuella begränsningar för tillträde som 
införs av värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
OTF-plattform med organiserade 
transaktioner och handelssystem för 
aktier endast begränsar tillträdet till 
OTF-plattformen för 
värdepappersföretagets eller operatörens 
kunder.

Or. en

Ändringsförslag 654
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
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OTF-plattform för obligationer, 
strukturerade finansiella produkter, 
utsläppsrätter och derivat har vidtagit 
åtgärder för att kunna klart identifiera 
och hantera möjliga negativa följder, för 
driften av OTF-plattformen eller för dess 
deltagare, av intressekonflikter mellan 
OTF-plattformens, dess ägares eller dess 
operatörs intressen och OTF-plattformens 
sunda funktion.

Or. en

Motivering

En tillräcklig nivå på investerarskyddet är nödvändigt i hela EU. Bästa metoder bör spridas 
mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag 655
Anne E. Jensen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. När det gäller punkt 1a omfattar 
kunder inte enheter som är förtecknade i 
bilaga II, avsnitt I.1 a och b.

Or. en

Ändringsförslag 656
Anne E. Jensen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. För OTF-plattformar som erbjuder 
organiserat utförande och anordnande av 
handel med aktier och som har en 
betydande marknadsandel ska 
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medlemsstaterna kräva att de regler som 
nämns i artikel 18.3 och som reglerar 
tillträdet till en OTF-plattform uppfyller 
de villkor som fastställs i artikel 55.5.

Or. en

Ändringsförslag 657
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En ansökan om auktorisation som 
OTF-plattform ska inkludera en detaljerad 
förklaring av varför systemet inte 
motsvarar och inte kan fungera som 
antingen en reglerad marknad, en 
MTF-plattform eller en systematisk 
internhandlare.

2. En ansökan om auktorisation som 
OTF-plattform ska inkludera en detaljerad 
förklaring av varför systemet inte 
motsvarar och inte kan fungera som 
antingen en reglerad marknad, en 
MTF-plattform eller en systematisk 
internhandlare. Denna förklaring ska 
överlämnas till Esma. Esma ska inom en 
månad lämna ett utlåtande om huruvida 
den anser att förklaringen visar att 
systemet inte motsvarar och inte kan 
fungera som antingen en reglerad 
marknad, en MTF-plattform eller en 
systematisk internhandlare.

Or. en

Ändringsförslag 658
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Efter att ha erhållit Esmas utlåtande 
ska hemmedlemsstaten för 
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OTF-plattformen bara bevilja tillstånd för 
att driva en OTF-plattform då den 
lämnade förklaringen visar att systemet 
inte motsvarar och inte kan fungera som 
antingen en reglerad marknad, en 
MTF-plattform eller en systematisk 
internhandlare.

Or. en

Motivering

OTF-plattformarna ska inte ersätta befintliga MiFID-kategorier.

Ändringsförslag 659
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Då en behörig myndighet inte 
accepterar bedömningen av 
hemmedlemsstaten för OTF-plattformen 
att systemet inte motsvarar och inte kan 
fungera som antingen en reglerad 
marknad, en MTF-plattform eller en 
systematisk internhandlare, kan denna 
myndighet återhänvisa ärendet till Esma, 
som får agera i enlighet med de 
befogenheter som den tilldelats genom 
artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Motivering

Lika villkor på den inre marknaden kan inte garanteras om det inte finns en mekanism för att 
undvika olika nationella tolkningar.

Ändringsförslag 660
Pascal Canfin
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När ett finansiellt instrument är 
tillgängligt på en reglerad marknad eller 
en MTF-plattform, ska medlemsstaterna 
tillse att OTF-plattformerna bara har 
tillstånd att utföra order av större 
omfattning från godtagbara motparter för 
det specifika finansiella instrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 661
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om OTF-plattformar möjliggör eller 
tillåter algoritmisk handel via sina system 
ska medlemsstaterna kräva att 
OTF-plattformarna har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att uppfylla villkoren i artikel 51.

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

Or. en

Motivering

Kraven på både MTF- och OTF-plattformar bör vara samma när det gäller systemrobusthet, 
handelsspärrar och elektronisk handel. Detta är en anpassning till ändringsförslaget till 
artikel 19.4.

Ändringsförslag 662
Markus Ferber



PE489.465v01-00 16/183 AM\901765SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om OTF-plattformar möjliggör eller 
tillåter algoritmisk handel via sina system 
ska medlemsstaterna kräva att 
OTF-plattformarna har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att uppfylla villkoren i artikel 51.

4. Medlemsstaterna ska kräva att 
OTF-plattformarna uppfyller villkoren i 
artiklarna 51 och 51a och har inrättat 
effektiva system, förfaranden och 
arrangemang för att göra detta.

Or. en

Ändringsförslag 663
Diogo Feio

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
OTF-plattform vidtar lämpliga åtgärder 
för att identifiera och hantera 
intressekonflikter i samband med tillsynen 
och driften av sin OTF-plattform.

Or. en

Motivering

Man måste kräva av värdepappersföretag och marknadsoperatörer som driver en 
OTF-plattform att de ska identifiera och hantera intressekonflikter för att garantera en 
korrekt hantering av handeln. Därmed kommer kunderna att vara tillräckligt skyddade även 
då eget kapital hos värdepappersföretag och marknadsoperatörer används för att underlätta 
handeln för kunderna, vilket det fullständiga förbudet mot eget kapital också syftade till att 
garantera.

Ändringsförslag 664
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Då en OTF-plattform utför samma 
volym transaktioner som konkurrerande 
MTF-plattformar och reglerade 
marknader för samma finansiella 
instrument eller en betydande volym av 
transaktioner i detta finansiella 
instrument, ska medlemsstaten kräva att 
denna OTF-plattform uppfyller samtliga 
krav för en MTF-plattform.

Or. en

Motivering

Lika villkor för samtliga handelsplatser ska fortsätta att gälla. Samma profil, samma regler.

Ändringsförslag 665
Anne E. Jensen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande för att 
bestämma när en OTF-plattform anses ha 
en sådan betydande marknadsandel som 
avses i punkt 1c.

Or. en

Ändringsförslag 666
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Esma ska genomföra inbördes 
utvärderingar för att fastställa bästa 
metoder när det gäller kontinuerlig tillsyn 
i medlemsstaterna och ska senast […]* ge 
kommissionen råd om åtgärder som skulle 
kunna garantera en striktare tillsyn i 
medlemsstaterna.
__________________
* EUT, för in datum: två år efter detta 
direktivs ikraftträdande

Or. en

Motivering

En tillräcklig nivå på investerarskyddet är nödvändigt i hela EU. Bästa metoder bör spridas 
mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag 667
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva av 
värdepappersföretagen att de vidtar alla 
lämpliga åtgärder för att identifiera sådana
intressekonflikter mellan å ena sidan dem 
själva, inbegripet ledning, personal och 
anknutna ombud eller varje annan person 
med direkt eller indirekt koppling till dem 
genom kontroll och å andra sidan deras 
kunder, eller mellan två kunder, som 
uppstår vid tillhandahållandet av 
investeringstjänster och sidotjänster eller 
en kombination av sådana tjänster.

1. Medlemsstaterna ska kräva av 
värdepappersföretagen att de vidtar alla 
lämpliga åtgärder för att identifiera alla
intressekonflikter mellan å ena sidan dem 
själva, inbegripet ledning, personal och 
anknutna ombud eller varje annan person 
med direkt eller indirekt koppling till dem 
genom kontroll och å andra sidan deras 
kunder, eller mellan två kunder, som 
uppstår vid tillhandahållandet av 
investeringstjänster och sidotjänster, eller 
intressekonflikter som orsakas av 
incitament eller konflikter som inträffar i 
värdepappersföretag som säljer sina egna 
produkter, eller en kombination därav.
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Or. en

Ändringsförslag 668
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva av 
värdepappersföretagen att de vidtar alla 
lämpliga åtgärder för att identifiera sådana 
intressekonflikter mellan å ena sidan dem 
själva, inbegripet ledning, personal och 
anknutna ombud eller varje annan person 
med direkt eller indirekt koppling till dem 
genom kontroll och å andra sidan deras 
kunder, eller mellan två kunder, som 
uppstår vid tillhandahållandet av 
investeringstjänster och sidotjänster eller 
en kombination av sådana tjänster.

1. Medlemsstaterna ska kräva av 
värdepappersföretagen att de vidtar alla 
nödvändiga åtgärder för att identifiera 
sådana intressekonflikter mellan å ena 
sidan dem själva, inbegripet ledning, 
personal och anknutna ombud eller varje 
annan person med direkt eller indirekt 
koppling till dem genom kontroll och å 
andra sidan deras kunder, eller mellan 
två kunder, som uppstår vid 
tillhandahållandet av investeringstjänster 
och sidotjänster eller en kombination av 
sådana tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 669
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de organisatoriska och 
administrativa system som ett 
värdepappersföretag i överensstämmelse 
med artikel 16.3 infört för att hantera 
intressekonflikter inte räcker till för att ge 
rimliga garantier för att effektivt förhindra 
att kundernas intressen påverkas negativt, 
ska värdepappersföretaget klart och tydligt 
informera kunden om den allmänna arten 

2. Om de organisatoriska och 
administrativa system som ett 
värdepappersföretag i överensstämmelse 
med artikel 16.3 infört för att hantera och 
undvika intressekonflikter inte räcker till 
för att ge rimliga garantier för att effektivt 
förhindra att kundernas intressen påverkas 
negativt, ska värdepappersföretaget klart 
och tydligt informera kunden om den 
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av och/eller källorna till 
intressekonflikterna innan den åtar sig 
verksamhet för dennes räkning.

allmänna arten av och/eller källorna till
intressekonflikterna innan den åtar sig 
verksamhet för dennes räkning.

Or. en

Motivering

Intressekonflikter mellan tjänsteleverantörer och investerare måste undvikas.

Ändringsförslag 670
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de organisatoriska och 
administrativa system som ett 
värdepappersföretag i överensstämmelse 
med artikel 16.3 infört för att hantera 
intressekonflikter inte räcker till för att ge 
rimliga garantier för att effektivt 
förhindra att kundernas intressen 
påverkas negativt, ska 
värdepappersföretaget klart och tydligt 
informera kunden om den allmänna arten 
av och/eller källorna till 
intressekonflikterna innan den åtar sig 
verksamhet för dennes räkning.

2. De arrangemang som införs av 
värdepappersföretag för att bedöma, 
betala, belöna och befordra de personer 
som nämns i punkt 1 bör inte uppmuntra 
dem att vid något tillfälle agera på ett sätt 
som inte skulle ligga i deras kunder bästa 
intresse. I synnerhet bör dessa 
arrangemang inte uppmuntra någon 
person, inklusive dem själva, deras 
ledning, personal och anknutna ombud 
eller varje annan person med direkt eller 
indirekt koppling till dem genom kontroll, 
att rekommendera ett specifikt finansiellt 
instrument eller en specifik kategori av 
finansiella instrument till deras kunder.

Or. en

Ändringsförslag 671
Syed Kamall, Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska tillse att alla 
inkomster som erhållits direkt av en fond 
ska återföras netto efter alla direkta 
kostnader till fondens innehavare. Då 
dessa direkta kostnader fastställs av andra 
i fondförvaltares företagsgrupp, måste de 
vara proportionerliga till motsvarande 
externa kostnader och godkännas av 
oberoende direktörer. 

Or. en

Motivering

Direkta kostnader bör återföras till innehavarna av fonden i fråga för att minska potentiella 
intressekonflikter.

Ändringsförslag 672
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de organisatoriska och 
administrativa system som ett 
värdepappersföretag i överensstämmelse 
med artikel 16.3 infört för att hantera 
intressekonflikter inte räcker till för att ge 
rimliga garantier för att effektivt förhindra 
att kundernas intressen påverkas negativt, 
ska värdepappersföretaget klart och tydligt 
informera kunden om den allmänna arten 
av och/eller källorna till 
intressekonflikterna innan den åtar sig 
verksamhet för dennes räkning.

2. Om de organisatoriska och 
administrativa system som ett 
värdepappersföretag i överensstämmelse 
med artikel 16.3 infört för att hantera 
intressekonflikter inte räcker till för att ge 
rimliga garantier för att effektivt förhindra 
att kundernas intressen påverkas negativt, 
ska värdepappersföretaget inte åta sig 
verksamhet för dennes räkning.

Or. en



PE489.465v01-00 22/183 AM\901765SV.doc

SV

Ändringsförslag 673
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de organisatoriska och 
administrativa system som ett 
värdepappersföretag i överensstämmelse 
med artikel 16.3 infört för att hantera
intressekonflikter inte räcker till för att ge 
rimliga garantier för att effektivt förhindra 
att kundernas intressen påverkas negativt, 
ska värdepappersföretaget klart och tydligt
informera kunden om den allmänna arten 
av och/eller källorna till 
intressekonflikterna innan den åtar sig 
verksamhet för dennes räkning.

2. Om de organisatoriska och 
administrativa system som ett 
värdepappersföretag i överensstämmelse 
med artikel 16.3 infört för att undvika
intressekonflikter inte räcker till för att ge 
rimliga garantier för att effektivt förhindra 
att kundernas intressen påverkas negativt, 
ska värdepappersföretaget klart och tydligt 
informera kunden om den allmänna arten 
av och/eller källorna till 
intressekonflikterna innan den åtar sig 
verksamhet för dennes räkning.

Or. en

Ändringsförslag 674
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Aritkel 23 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 anta åtgärder för att:

3. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn för att:

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk fråga och ett område där Esma redan lämnat vägledning. Det är därför 
lämpligare att befogenheten överlåts åt Esma.
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Ändringsförslag 675
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) upprätta lämpliga kriterier för 
bestämning av vilka typer av 
intressekonflikter som kan vara till skada 
för värdepappersföretagets kunders eller 
presumtiva kunders intressen.

(b) upprätta lämpliga kriterier för 
bestämning av vilka typer av 
intressekonflikter som kan vara till skada 
för värdepappersföretagets kunders eller 
presumtiva kunders intressen. Ingående 
områden bör åtminstone omfatta 
användningen av försäljningsmål för 
investeringsprodukter, ekonomisk 
ersättning, belöningar eller betalningar in 
natura som ges till de anställda eller 
ombud som är inblandade i rådgivning 
om eller försäljning av finansiella 
instrument till icke-professionella kunder, 
och prestationsöversynerna för anställda 
eller ombud vilka uppmuntrar dessa 
anställda eller ombud att agera på ett sätt 
som inte ligger i varje enskild icke-
professionell kunds bästa intresse.

Or. en

Ändringsförslag 676
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) upprätta lämpliga kriterier för 
bestämning av vilka typer av 
intressekonflikter som kan vara till skada 
för värdepappersföretagets kunders eller 
presumtiva kunders intressen.

(b) upprätta lämpliga kriterier för 
bestämning av vilka typer av 
intressekonflikter som kan vara till skada 
för värdepappersföretagets kunders eller 
presumtiva kunders intressen. Detta 
inbegriper oproportionerlig användning 
av försäljningsmål för 
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investeringsprodukter, som potentiellt är 
skadliga för kvaliteten och objektiviteten i 
tillhandahållandet av investeringstjänster.

Or. en

Motivering

Anställda som önskar agera i enlighet med rättsliga föreskrifter och sin egen professionalism 
och kompetens hamnar ibland i situationer där en begäran om goda råd står i konflikt med 
försäljningsmål. Försäljningsmål är i sig inte dåliga, med de bör vara adekvata och 
proportionerliga och inte på något sätt strida mot tillhandahållandet av högkvalitativa råd.

Ändringsförslag 677
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) upprätta lämpliga kriterier för 
bestämning av vilka typer av 
intressekonflikter som kan vara till skada 
för värdepappersföretagets kunders eller 
presumtiva kunders intressen.

(b) upprätta lämpliga kriterier för 
bestämning av vilka typer av 
intressekonflikter som kan vara till skada 
för värdepappersföretagets kunders eller 
presumtiva kunders intressen, inbegripet 
intressekonflikter som orsakas av 
incitament eller konflikter som inträffar i 
värdepappersföretag som säljer sina egna 
produkter.

Or. en

Ändringsförslag 678
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 3 – styckena 1a-1b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk fråga och ett område där Esma redan lämnat vägledning. Det är därför 
lämpligare att befogenheten överlåts åt Esma.

Ändringsförslag 679
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att varje 
värdepappersföretag när det tillhandahåller 
investeringstjänster, eller i förekommande 
fall sidotjänster, till kunder handlar 
hederligt, rättvist och professionellt i 
enlighet med sina kunders bästa intresse 
och särskilt i enlighet med de principer 
som anges i denna artikel och i artikel 25.

1. Medlemsstaterna ska kräva att varje 
värdepappersföretag när det tillhandahåller 
investeringstjänster, eller i förekommande 
fall sidotjänster, till kunder handlar 
hederligt, rättvist och professionellt i 
enlighet med sina kunders bästa intresse 
och särskilt i enlighet med bestämmelserna 
i förordning (EU) …/… om paketerade 
investeringsprodukter och 
Europaparlamentet och rådets 
direktiv 2002/92/EG av den 
9 december 2002 om 
försäkringsförmedling samt de principer 
som anges i denna artikel och i artikel 25.

Or. fr
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Ändringsförslag 680
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
när värdepappersföretag utformar nya 
investeringsprodukter eller strukturerade 
insättningar för rådgivning till 
professionella eller icke-professionella 
kunder, ska dessa produkter utformas för 
att möta behoven på en identifierad 
målmarknad inom den relevanta 
kundkategorin (professionella eller 
icke-professionell kunder) och att 
värdepappersföretaget vidtar rimliga 
åtgärder för att se till att 
investeringsprodukten marknadsförs och 
distribueras till kunder inom målgruppen.

Or. en

Ändringsförslag 681
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
när värdepappersföretag utformar 
investeringsprodukter eller strukturerade 
insättningar för försäljning till 
professionella eller icke-professionella 
kunder, ska dessa produkter utformas för 
att möta behoven på en identifierad 
målmarknad inom den relevanta 
kundkategorin, och att 
värdepappersföretaget vidtar rimliga 
åtgärder för att se till att (i) då 
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värdepappersföretaget eller dess 
dotterbolag genomför direkt 
marknadsföring till icke-professionella 
investerare, investeringsprodukten 
marknadsförs och distribueras till kunder 
inom målgruppen och/eller (ii) att 
lämpligt underlag för målmarknaden 
utarbetas och tillgängliggörs av 
värdepappersföretaget för alla 
tredje parter som distribuerar 
investeringsprodukter eller strukturerade 
insättningar till icke-professionella 
kunder.

Or. en

Motivering

Ordalydelsen behöver utvidgas för att beakta att tillverkare av produkter distribuerar sina 
produkter genom att använda sig av olika kanaler, över vilka de inte alltid kan utöva rättslig 
eller avtalsmässig kontroll. Till exempel utses rådgivare som ofta kan betalas av slutkunden 
och som inte tillhör samma företagsgrupp som tillverkaren av produkterna. Det 
värdepappersföretag som tillverkar produkten kan då inte i avtal ålägga en tredje part en 
försäljningsprocess.

Ändringsförslag 682
Leonardo Domenici

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska tillse att 
värdepappersföretagen bedömer att de 
distribuerade finansiella instrumenten, 
särskilt när de är specialutformade, har 
karakteristisk drag som generellt sett är 
förenliga med de karakteristiska dragen 
och behoven hos den presumtiva 
kundmålgrupp till vilken dessa instrument 
är riktade. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen vidtar rimliga 
åtgärder för att se till att försäljningen 
och distributionen är förenlig med 
reglerna för bedömning av 
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ändamålsenlighet och lämplighet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att klargöra vad värdepappersföretagen måste göra för att se 
till att alla de distribuerade finansiella instrumenten, särskilt när de är direkt utformade, i 
förväg bedömts för att garantera att deras karakteristiska drag är förenliga med behoven hos 
den presumtiva kundmålgruppen. Värdepappersföretagen måste vidta rimliga åtgärder för att 
se till att försäljningen och distributionen är förenlig med reglerna för bedömning av 
ändamålsenlighet och lämplighet.

Ändringsförslag 683
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
när värdepappersföretag utformar 
investeringsprodukter eller strukturerade 
insättningar för försäljning till icke-
professionella kunder, ska dessa 
produkter utformas för att möta behoven 
på en identifierad målmarknad inom den 
relevanta kundkategorin, och att 
värdepappersföretaget vidtar rimliga 
åtgärder för att se till att 
investeringsprodukten marknadsförs och 
distribueras till kunder inom målgruppen, 
såvida produkten inte är utformad enligt 
en specifik begäran från en kund.

Or. en

Motivering

Offentliggörande är en hörnsten i kundinformationen och transparensen i informationen ska 
ges på lämplig nivå och vid lämplig tidpunkt. Förbud kommer att leda till att kunder utesluts 
från råd, i synnerhet icke-professionella kunder.



AM\901765SV.doc 29/183 PE489.465v01-00

SV

Ändringsförslag 684
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna bör i synnerhet tillse 
att värdepappersföretagen bedömer att de 
distribuerade finansiella instrumenten 
(särskilt när de är direkt utformade) har 
karakteristisk drag som generellt sett är 
förenliga med de karakteristiska dragen 
och behoven hos den presumtiva 
kundmålgrupp till vilken dessa instrument 
är riktade. Denna bedömning ska beakta 
det fullständiga kundskydd som erbjuds
av en emittent som är medlem av ett 
institutionellt skyddssystem enligt 
artikel 80.8 i direktiv 2006/48/EG. 
Medlemsstaterna ska dessutom kräva att 
värdepappersföretagen vidtar rimliga 
åtgärder för att se till att försäljningen 
och distributionen är förenlig med 
reglerna för bedömning av 
ändamålsenlighet och lämplighet.

Or. en

Ändringsförslag 685
Herbert Dorfmann

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska tillse att 
värdepappersföretagen bedömer att de 
distribuerade finansiella instrumenten, 
särskilt när de är direkt utformade, har 
karakteristisk drag som generellt sett är 
förenliga med de karakteristiska dragen 
och behoven hos den presumtiva 
kundmålgrupp till vilken dessa instrument 
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är riktade. Denna bedömning ska beakta 
det fullständiga kundskydd som erbjuds
av en emittent som är medlem av ett 
institutionellt skyddssystem enligt 
artikel 80.8 i direktiv 2006/48/EG. 
Medlemsstaterna ska dessutom kräva att 
värdepappersföretagen vidtar rimliga 
åtgärder för att se till att försäljningen 
och distributionen är förenlig med 
reglerna för bedömning av 
ändamålsenlighet och lämplighet.

Or. en

Ändringsförslag 686
Syed Kamall, Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. All information, inklusive 
marknadsföringsmaterial, som 
värdepappersföretaget tillställer kunder 
eller presumtiva kunder ska vara 
rättvisande, tydlig och får inte vara 
vilseledande. Marknadsföringsmaterial ska 
lätt kunna identifieras som sådant.

2. All information, inklusive annons- och 
marknadsföringsmaterial, som 
värdepappersföretaget tillställer kunder 
eller presumtiva kunder ska vara 
rättvisande, tydlig och får inte vara 
vilseledande. Marknadsföringsmaterial ska 
lätt kunna identifieras som sådant.

Allt annons- och 
marknadsföringsmaterial ska klart och 
tydligt specificera, i det format som anges 
i bilaga IIa,
a) den totala kostnaden för 
tillhandahållandet när det gäller en 
investeringstjänst eller ett finansiellt 
instrument som marknadsförs av ett 
värdepappersföretag,
b) den totala kostnaden för investeringen 
när det gäller en investeringstjänst eller 
ett finansiellt instrument som 
marknadsförs via en försäljningskanal 
som tillämpar extra avgifter eller rabatter.
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Or. en

Motivering

Omfattande information, inbegripet både den totala kostnaden för tillhandahållandet och den 
totala kostnaden för investeringen, kommer att garantera att investerarna har den 
nödvändiga informationen för att fatta informerade investeringsbeslut.

Ändringsförslag 687
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ett värdepappersföretag ska bara 
tillåtas att tillhandahålla antingen 
icke-självständig eller självständig 
investeringsrådgivning.

Or. en

Motivering

Att tillåta värdepappersföretag att erbjuda både icke-självständig och självständig rådgivning 
kan potentiellt vara mycket vilseledande för kunderna.

Ändringsförslag 688
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
värdepappersföretagen kontinuerligt 
tillhandahåller de nationella behöriga 
myndigheterna
– produkturvalet
– en beskrivning av målmarknaderna
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– en beskrivning av kundstrukturen
– interna försäljningsmål
– den faktiska försäljningen
– uppförandekoden för interna 
incitament.
Om hela uppsättningen produkter som 
säljs av ett värdepappersföretag eller 
företagets interna försäljningsmål inte 
matchar kundstrukturen, ska 
försäljningsmålen revideras och 
tillsynsmyndigheten ska ha möjlighet att 
tillfälligt stoppa försäljningen av vissa 
produkter.

Or. en

Ändringsförslag 689
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kunder och presumtiva kunder ska 
förses med lämplig information om

3. Kunder och presumtiva kunder ska 
förses med lämplig information i en 
begriplig form vid den mest lämpliga 
tidpunkten, och med beaktande av 
kundens särdrag, om

Or. en

Ändringsförslag 690
Anne E. Jensen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– värdepappersföretaget och dess tjänster 
services; när investeringsrådgivning 

– värdepappersföretaget och dess tjänster; 
när investeringsrådgivning tillhandahålls 
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tillhandahålls ska det i informationen anges 
huruvida rådgivningen tillhandahålls på 
självständig grund och huruvida den är 
grundad på en allmän eller en mer 
begränsad analys av marknaden, och det 
ska anges huruvida värdepappersföretaget 
kommer att ge kunden en fortlöpande
bedömning av lämpligheten hos de 
finansiella instrument som det 
rekommenderar kunderna,

ska det i informationen i förväg anges 
huruvida rådgivningen tillhandahålls 
tillsammans med godtagande eller 
mottagande av incitament från tredje part
och huruvida den är grundad på en allmän 
eller en mer begränsad analys av 
marknaden, och det ska anges huruvida 
värdepappersföretaget kommer att ge 
kunden en periodiskt återkommande
bedömning av lämpligheten hos de 
finansiella instrument som det 
rekommenderar kunderna, och kunden ska 
informeras om den totala kostnaden för 
investeringsrådgivningen i form av ett
enda belopp som innehåller både avgifter 
som betalas direkt av kunden till 
investeringsrådgivaren och eventuella 
incitament som betalas av tredje part. 
Denna information ska lämnas till 
kunden innan denne får 
investeringsrådgivning. 
Denna information om tjänster och 
kostnader ska ges i ett dokument om 
nyckeltjänsterna på högst [två sidor] som 
anger de viktigaste tjänsterna som erbjuds 
kunden, uppgifter om rådgivarens 
kvalifikationer enligt [artikel 24.8a] och 
den sammanlagda kostnaden för den 
rådgivning som tillhandahålls kunden.
Esma ska utarbeta bindande tekniska 
standarder där det obligatoriska 
innehållet i dokumentet om 
nyckeltjänsterna fastställs.
Då kostnaden för avgifter och incitament 
inte kan fastställas innan rådgivningen 
inleds, ska uträkningssättet presenteras på 
ett heltäckande, riktigt och begripligt sätt i 
dokumentet om nyckeltjänster, och den 
totala sammanlagda kostnaden för 
rådgivningen ska meddelas kunden så 
snart som det är praktiskt möjligt. Då 
investeringsrådgivningen tillhandahålls 
kontinuerligt ska information om 
kostnaden för investeringsrådgivningen, 
inbegripet incitament, tillhandahållas 
regelbundet och åtminstone en gång per 
år. Den regelbundna rapporten ska 
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innehålla alla incitament som har betalats 
eller tagits emot under föregående period.

Or. en

Ändringsförslag 691
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– värdepappersföretaget och dess tjänster 
services; när investeringsrådgivning 
tillhandahålls ska det i informationen anges 
huruvida rådgivningen tillhandahålls på 
självständig grund och huruvida den är 
grundad på en allmän eller en mer 
begränsad analys av marknaden, och det 
ska anges huruvida värdepappersföretaget 
kommer att ge kunden en fortlöpande
bedömning av lämpligheten hos de 
finansiella instrument som det 
rekommenderar kunderna,

– värdepappersföretaget och dess tjänster; 
när investeringsrådgivning tillhandahålls 
ska det i informationen i förväg anges på 
vilken grund rådgivningen tillhandahålls 
inbegripet huruvida den är grundad på en 
allmän eller en mer begränsad analys av 
marknaden, och det ska anges huruvida 
värdepappersföretaget kommer att ge 
kunden en periodiskt återkommande
bedömning av lämpligheten hos de 
finansiella instrument som det 
rekommenderar kunderna, och kunden ska 
informeras om den totala kostnaden för 
investeringsrådgivningen i form av ett 
enda belopp som innehåller både avgifter 
som betalas direkt av kunden till 
investeringsrådgivaren och eventuella 
incitament som betalas av tredje part. 
Denna information ska lämnas till 
kunden innan denne får 
investeringsrådgivning.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget utgår termen ”självständig” på grund av de olika tolkningarna 
bland medlemsstaterna. Det bör finnas en skyldighet även för ”icke-självständiga” rådgivare 
att informera att investeringsrådgivningen inte ges på en självständig grund. 
Ändringsförslaget inriktas på att garantera att kunden informeras om huruvida rådgivningen 
baseras på en analys av instrument från hela marknaden eller på en mer begränsad 
uppsättning produkter.
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Ändringsförslag 692
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– värdepappersföretaget och dess tjänster 
services; när investeringsrådgivning 
tillhandahålls ska det i informationen 
anges huruvida rådgivningen 
tillhandahålls på självständig grund och 
huruvida den är grundad på en allmän 
eller en mer begränsad analys av 
marknaden, och det ska anges huruvida 
värdepappersföretaget kommer att ge 
kunden en fortlöpande bedömning av 
lämpligheten hos de finansiella 
instrument som det rekommenderar 
kunderna,

– värdepappersföretaget och dess tjänster 
och var mer detaljerad information finns 
tillgänglig och hur den kan nås,

Or. en

Ändringsförslag 693
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– värdepappersföretaget och dess tjänster 
services; när investeringsrådgivning 
tillhandahålls ska det i informationen anges 
huruvida rådgivningen tillhandahålls på 
självständig grund och huruvida den är 
grundad på en allmän eller en mer 
begränsad analys av marknaden, och det 
ska anges huruvida värdepappersföretaget 
kommer att ge kunden en fortlöpande
bedömning av lämpligheten hos de 
finansiella instrument som det 
rekommenderar kunderna,

– värdepappersföretaget och dess tjänster; 
när investeringsrådgivning eller 
portföljförvaltningen tillhandahålls ska det 
i informationen i förväg anges huruvida 
rådgivningen eller portföljförvaltning 
tillhandahålls tillsammans med 
godtagande eller mottagande av 
incitament från tredje part och huruvida 
den är grundad på en allmän eller en mer 
begränsad analys av marknaden, och det 
ska anges huruvida värdepappersföretaget 
kommer att ge kunden en periodiskt 
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återkommande bedömning av 
lämpligheten hos de finansiella instrument 
som det rekommenderar kunderna,

Or. en

Ändringsförslag 694
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– värdepappersföretaget och dess tjänster 
services; när investeringsrådgivning 
tillhandahålls ska det i informationen anges 
huruvida rådgivningen tillhandahålls på 
självständig grund och huruvida den är 
grundad på en allmän eller en mer 
begränsad analys av marknaden, och det 
ska anges huruvida värdepappersföretaget 
kommer att ge kunden en fortlöpande 
bedömning av lämpligheten hos de 
finansiella instrument som det 
rekommenderar kunderna,

– värdepappersföretaget och dess tjänster; 
när investeringsrådgivning tillhandahålls 
ska det i informationen anges huruvida den 
är grundad på en allmän eller en mer 
begränsad analys av marknaden, och det 
ska anges huruvida värdepappersföretaget 
kommer att ge kunden en fortlöpande 
periodiskt återkommande bedömning av 
lämpligheten hos de finansiella instrument 
som det rekommenderar kunderna,

Or. en

Ändringsförslag 695
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– värdepappersföretaget och dess tjänster 
services; när investeringsrådgivning 
tillhandahålls ska det i informationen anges 
huruvida rådgivningen tillhandahålls på 
självständig grund och huruvida den är 
grundad på en allmän eller en mer 
begränsad analys av marknaden, och det 

– värdepappersföretaget och dess tjänster; 
när investeringsrådgivning tillhandahålls 
ska det i informationen anges huruvida 
rådgivningen tillhandahålls tillsammans 
med godtagande eller mottagande av 
incitament från tredje part och huruvida 
den är grundad på en allmän eller en mer 
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ska anges huruvida värdepappersföretaget 
kommer att ge kunden en fortlöpande
bedömning av lämpligheten hos de 
finansiella instrument som det 
rekommenderar kunderna,

begränsad analys av marknaden, och det 
ska anges huruvida värdepappersföretaget 
kommer att ge kunden en regelbunden
bedömning av lämpligheten hos de 
finansiella instrument som det 
rekommenderar kunderna,

Or. en

Ändringsförslag 696
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– värdepappersföretaget och dess tjänster 
services; när investeringsrådgivning 
tillhandahålls ska det i informationen anges 
huruvida rådgivningen tillhandahålls på 
självständig grund och huruvida den är 
grundad på en allmän eller en mer 
begränsad analys av marknaden, och det 
ska anges huruvida värdepappersföretaget 
kommer att ge kunden en fortlöpande
bedömning av lämpligheten hos de 
finansiella instrument som det 
rekommenderar kunderna,

– värdepappersföretaget och dess tjänster; 
när investeringsrådgivning tillhandahålls 
ska det i informationen i förväg anges 
huruvida rådgivningen tillhandahålls 
tillsammans med godtagande eller 
mottagande av incitament från tredje part
och huruvida den är grundad på en allmän 
eller en mer begränsad analys av 
marknaden, och det ska anges huruvida 
värdepappersföretaget kommer att ge 
kunden en periodiskt återkommande
bedömning av lämpligheten hos de 
finansiella instrument som det 
rekommenderar kunderna,

Or. en

Ändringsförslag 697
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– värdepappersföretaget och dess tjänster 
services; när investeringsrådgivning 

– värdepappersföretaget och dess tjänster; 
när investeringsrådgivning tillhandahålls 
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tillhandahålls ska det i informationen anges 
huruvida rådgivningen tillhandahålls på 
självständig grund och huruvida den är 
grundad på en allmän eller en mer 
begränsad analys av marknaden, och det 
ska anges huruvida värdepappersföretaget 
kommer att ge kunden en fortlöpande
bedömning av lämpligheten hos de 
finansiella instrument som det 
rekommenderar kunderna,

ska det i informationen i förväg anges 
huruvida rådgivningen tillhandahålls på 
självständig grund och huruvida den är 
grundad på en allmän eller en mer 
begränsad analys av marknaden, och det 
ska anges huruvida värdepappersföretaget 
kommer att ge kunden en periodiskt 
återkommande bedömning av 
lämpligheten hos de finansiella instrument 
som det rekommenderar kunderna,

Or. en

Ändringsförslag 698
Diogo Feio

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– värdepappersföretaget och dess tjänster 
services; när investeringsrådgivning 
tillhandahålls ska det i informationen anges 
huruvida rådgivningen tillhandahålls på 
självständig grund och huruvida den är
grundad på en allmän eller en mer 
begränsad analys av marknaden, och det 
ska anges huruvida värdepappersföretaget 
kommer att ge kunden en fortlöpande 
bedömning av lämpligheten hos de 
finansiella instrument som det 
rekommenderar kunderna,

– värdepappersföretaget och dess tjänster; 
när investeringsrådgivning tillhandahålls 
ska det i informationen anges att
rådgivningen tillhandahålls på självständig 
grund och på en rimlig analys av 
marknaden som passar kundens bästa 
intressen, och det ska anges den 
periodicitet med vilken
värdepappersföretaget kommer att ge 
kunden en fortlöpande bedömning av 
lämpligheten hos de finansiella instrument 
som det rekommenderar kunderna,

Or. en

Ändringsförslag 699
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– huruvida investeringsrådgivningen 
gäller hela kundportföljen eller om råd 
endast ges om specifika produkter,

Or. en

Ändringsförslag 700
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– vilka typer av produkter som föreslås, 
och om de förvaltas av en enhet i samma 
grupp, ska dessa produkter identifieras,

Or. en

Ändringsförslag 701
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– huruvida rådgivning ges för bara en 
transaktion eller fortlöpande,

Or. en

Ändringsförslag 702
Syed Kamall, Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– finansiella instrument och föreslagna 
placeringsstrategier; denna information bör 
innefatta lämpliga riktlinjer om, och 
varningar för, de risker som är förknippade 
med investeringar i dessa instrument eller 
särskilda placeringsstrategier,

– finansiella instrument och föreslagna 
placeringsstrategier; denna information bör 
innefatta en fullständig uppdelning av 
underliggande innehav som innehas både 
direkt och indirekt, och ett åtagande om 
att tillhandahålla en fullständig 
procentuell uppdelning på åtminstone 
kvartalsbasis med en maximal 
rapporteringsfördröjning på 60 dagar 
samt lämpliga riktlinjer om, och varningar 
för, de risker som är förknippade med
investeringar i dessa instrument eller 
särskilda placeringsstrategier,

Or. en

Motivering

Omfattande information, inbegripet både den totala kostnaden för tillhandahållandet och den 
totala kostnaden för investeringen, kommer att garantera att investerarna har den 
nödvändiga informationen för att fatta informerade investeringsbeslut.

Ändringsförslag 703
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– finansiella instrument och föreslagna 
placeringsstrategier; denna information bör 
innefatta lämpliga riktlinjer om, och 
varningar för, de risker som är förknippade 
med investeringar i dessa instrument eller 
särskilda placeringsstrategier,

– den avsedda målmarknaden, finansiella 
instrument, deras struktur och föreslagna 
placeringsstrategier; denna information bör 
innefatta lämpliga riktlinjer om, och 
varningar för, de risker som är förknippade 
med investeringar i dessa finansiella 
instrument eller särskilda 
placeringsstrategier,

Or. en
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Ändringsförslag 704
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– finansiella instrument och föreslagna 
placeringsstrategier; denna information bör 
innefatta lämpliga riktlinjer om, och 
varningar för, de risker som är förknippade 
med investeringar i dessa instrument eller 
särskilda placeringsstrategier,

– finansiella instrument och föreslagna 
placeringsstrategier; denna information bör 
innefatta lämpliga riktlinjer om, och 
varningar för, de risker som är förknippade 
med investeringar i dessa instrument eller 
särskilda placeringsstrategier, och 
huruvida tjänsten eller produkten kan bli 
föremål för tredje parters ekonomiska 
eller annan ersättning,

Or. en

Ändringsförslag 705
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– handelsplatser, – handelsplatser; när kundorder dirigeras 
till en handelsplats, ska informationen 
ange vilket förhållande 
värdepappersföretaget har med denna 
handelsplats, vilket kan inbegripa men är 
inte begränsat till hur kundorder 
dirigeras, potential för rabatter för dem 
som skapar intäkter, aktieinnehav och 
ägande,

Or. en

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 706
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– handelsplatser, – större handelsplatser, och

Or. en

Ändringsförslag 707
Syed Kamall, Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– kostnader och tillhörande avgifter. – kostnader och tillhörande avgifter, 
inbegripet en fullständig uppdelning av 
förvaltningsavgifter, alla underliggande 
kostnader och avgifter samt
a) den totala kostnaden för 
tillhandahållandet när det gäller en 
investeringstjänst eller ett finansiellt 
instrument som marknadsförs mot en 
kund eller presumtiv kund av ett 
värdepappersföretag,
b) den totala kostnaden för investeringen 
när det gäller en investeringstjänst eller 
ett finansiellt instrument som 
marknadsförs mot en kund eller 
presumtiv kund via en försäljningskanal,

Or. en
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Motivering

Omfattande information, inbegripet både den totala kostnaden för tillhandahållandet och den 
totala kostnaden för investeringen, kommer att garantera att investerarna har den 
nödvändiga informationen för att fatta informerade investeringsbeslut.

Ändringsförslag 708
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– kostnader och tillhörande avgifter. – kostnader och tillhörande avgifter i 
samband med både de investeringstjänster 
och de finansiella instrument som kunden 
rekommenderas.

Or. en

Motivering

Kostnader och tillhörande avgifter ska hänföra sig till både tjänster och produkter.

Ändringsförslag 709
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– kostnader och tillhörande avgifter. – kostnader och tillhörande avgifter, 
inbegripet kostnaden för rådgivning och 
hur kunden kan betala för den.

Or. en

Motivering

Med ändringsförslaget tillses att kostnaden för rådgivning står klar för kunden. Detta gör det 
möjligt för konsumenterna att bedöma värdet av de tjänster de får och förbättrar 



PE489.465v01-00 44/183 AM\901765SV.doc

SV

konkurrensen genom att det blir möjligt att jämföra företagens kostnader.

Ändringsförslag 710
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– kostnader och tillhörande avgifter. – kostnader och tillhörande avgifter på ett 
detaljerat sätt och separat för varje 
transaktion eller tjänst, med angivande av 
en procentandel och ett totalbelopp 
inklusive kostnaden för rådgivning och 
hur dessa kostnader ska täckas.

Or. en

Ändringsförslag 711
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– kostnader och tillhörande avgifter. – kostnader och tillhörande avgifter, som 
måste innehålla kostnaden för rådgivning 
och betalningmetod.

Or. en

Ändringsförslag 712
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– kostnader och tillhörande avgifter. – kostnader och tillhörande avgifter, som 
måste innehålla kostnaden för rådgivning 
och hur kunden kan betala för den.

Or. en

Ändringsförslag 713
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– kostnader och tillhörande avgifter. – kostnader och tillhörande avgifter där det 
är relevant.

Or. en

Ändringsförslag 714
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den information som avses i första stycket 
bör tillhandahållas i en begriplig form på 
ett sådant sätt att kunder eller presumtiva 
kunder har rimlig möjlighet att förstå arten 
av och den risk som är förknippad med den 
investeringstjänst och den specifika typ av 
finansiellt instrument som erbjuds och 
därigenom är väl informerade inför 
investeringsbesluten. Denna information
får lämnas i standardiserad form.

Den information som avses i första stycket 
bör tillhandahållas i en begriplig form på 
ett sådant sätt att kunder eller presumtiva 
kunder har rimlig möjlighet att förstå arten 
av och den risk som är förknippad med den 
investeringstjänst och den specifika typ av 
finansiellt instrument som erbjuds och 
därigenom är väl informerade inför 
investeringsbesluten. Medlemsstaterna får 
kräva att denna information ska lämnas i 
standardiserad form. 

Or. en
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Motivering

Det är lättare för kunder att jämföra tjänster och kostnader i samband med dessa om 
medlemsstaterna kräver information i standardiserad form.

Ändringsförslag 715
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den information som avses i första stycket 
bör tillhandahållas i en begriplig form på 
ett sådant sätt att kunder eller presumtiva 
kunder har rimlig möjlighet att förstå arten 
av och den risk som är förknippad med den 
investeringstjänst och den specifika typ av 
finansiellt instrument som erbjuds och 
därigenom är väl informerade inför 
investeringsbesluten. Denna information
får lämnas i standardiserad form.

Den information som avses i första stycket 
bör tillhandahållas i en begriplig form på 
ett sådant sätt att kunder eller presumtiva 
kunder har rimlig möjlighet att förstå arten 
av och den risk som är förknippad med den 
investeringstjänst och den specifika typ av 
finansiellt instrument som erbjuds och 
därigenom är väl informerade inför 
investeringsbesluten. Medlemsstaterna får 
kräva att denna information ska lämnas i 
standardiserad form.

Or. en

Ändringsförslag 716
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Informationen om kostnader och avgifter 
ska inbegripa alla värdeminskningar av 
investeringen som inte beror den 
underliggande risken.

Or. en
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Ändringsförslag 717
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Informationen måste lämnas regelbundet 
men minst en gång om året och exakta 
belopp ska anges.

Or. en

Ändringsförslag 718
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Avgifter, kommission samt 
ekonomiska eller andra ersättningar som 
utbetalas eller ges till eller av tredje part i 
samband med tillhandahållandet av 
investeringstjänster eller sidotjänster till 
kunden bör synligt anges i 
värdepappersföretagets lokaler och tydligt 
offentliggöras för kunden före 
tillhandahållandet av den relevanta 
tjänsten, bland annat i 
marknadsföringsmaterial, och ska vara 
utformat för att förbättra kvaliteten på 
den relevanta tjänsten till kunden och inte 
förhindra att företaget agerar i kundens 
bästa intresse. Informationen bör 
inbegripa uppgifter om att avgifter, 
kommission och andra ersättningar 
förekommer samt deras art och belopp.
Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande i syfte att 
specificera villkoren för 
värdepappersföretagen när det gäller att 
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uppfylla kraven i denna punkt.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den […]*.
Kommissionen ges befogenhet att anta de 
tekniska standarder för genomförande 
som avses i andra stycket i enlighet med 
artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.
_________________
*EUT, för in datum: …

Or. en

Ändringsförslag 719
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När värdepappersföretaget informerar 
kunden om att investeringsrådgivningen 
tillhandahålls på självständig grund ska 
företaget

utgår

(i) bedöma ett tillräckligt stort antal 
finansiella instrument som är tillgängliga 
på marknaden; de finansiella 
instrumenten bör diversifieras med 
avseende på typ och emittenter eller 
produktleverantörer och bör inte vara 
begränsade till finansiella instrument som 
utfärdats eller tillhandahållits av enheter 
som har nära förbindelser med 
värdepappersföretaget,
(ii) inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av 
någon tredje part eller av en person som 
agerar för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

Or. en
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Ändringsförslag 720
Anne E. Jensen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När värdepappersföretaget informerar 
kunden om att investeringsrådgivningen 
tillhandahålls på självständig grund ska 
företaget

utgår

(i) bedöma ett tillräckligt stort antal 
finansiella instrument som är tillgängliga 
på marknaden; de finansiella 
instrumenten bör diversifieras med 
avseende på typ och emittenter eller 
produktleverantörer och bör inte vara 
begränsade till finansiella instrument som 
utfärdats eller tillhandahållits av enheter 
som har nära förbindelser med 
värdepappersföretaget,
(ii) inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av 
någon tredje part eller av en person som 
agerar för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

Or. en

Ändringsförslag 721
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När värdepappersföretaget informerar 
kunden om att investeringsrådgivningen 
tillhandahålls på självständig grund ska 
företaget

5. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller investeringsrådgivning, 
ska företaget
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Or. en

Ändringsförslag 722
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När värdepappersföretaget informerar 
kunden om att investeringsrådgivningen 
tillhandahålls på självständig grund ska 
företaget

5. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller investeringsrådgivning, 
ska företaget

Or. en

Ändringsförslag 723
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När värdepappersföretaget informerar
kunden om att investeringsrådgivningen 
tillhandahålls på självständig grund ska 
företaget

5. Ett värdepappersföretag ska informera
kunden om huruvida
investeringsrådgivningen tillhandahålls på 
självständig eller begränsad grund och i 
händelse av självständig rådgivning ska 
företaget

Or. en

Motivering

Förenade kungariket har infört högre standarder för konsumentskydd i form av Retail 
Distribution Review. I EU:s inre marknads intresse och för att tillhandahålla alla 
konsumenter i EU skydd, liksom lika villkor för finansrådgivare, finns det anledning att 
tillämpa dessa högre standarder i hela MiFID.
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Ändringsförslag 724
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När värdepappersföretaget informerar 
kunden om att investeringsrådgivningen 
tillhandahålls på självständig grund ska 
företaget

5. När värdepappersföretaget informerar 
kunden om att investeringsrådgivningen 
tillhandahålls på en avgiftsbaserad grund 
ska företaget

Or. en

Ändringsförslag 725
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När värdepappersföretaget informerar 
kunden om att investeringsrådgivningen 
tillhandahålls på självständig grund ska 
företaget

5. När värdepappersföretaget informerar 
kunden om att investeringsrådgivningen 
tillhandahålls, ska företaget också 
upplysa kunden om huruvida de 
finansiella instrument som 
rekommenderas kommer att vara 
begränsade till finansiella instrument som 
har emitterats eller tillhandahållits av 
enheter med nära anknytning till 
värdepappersföretaget.
När värdepappersföretaget informerar 
kunden om att investeringsrådgivningen 
tillhandahålls på självständig grund ska 
företaget

Or. en

Ändringsförslag 726
Burkhard Balz
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Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När värdepappersföretaget informerar 
kunden om att investeringsrådgivningen 
tillhandahålls på självständig grund ska 
företaget

5. När värdepappersföretaget informerar 
kunden om att investeringsrådgivningen 
eller portföljförvaltningen tillhandahålls 
på avgiftsbaserad grund, ska företaget 
också upplysa kunden om huruvida de 
finansiella instrument som 
rekommenderas kommer att vara 
begränsade till finansiella instrument som 
har emitterats eller tillhandahållits av 
enheter med nära anknytning till 
värdepappersföretaget.

Or. en

Ändringsförslag 727
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) bedöma ett tillräckligt stort antal 
finansiella instrument som är tillgängliga 
på marknaden; de finansiella 
instrumenten bör diversifieras med 
avseende på typ och emittenter eller 
produktleverantörer och bör inte vara 
begränsade till finansiella instrument som 
utfärdats eller tillhandahållits av enheter 
som har nära förbindelser med 
värdepappersföretaget,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 728
Burkhard Balz
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Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av 
någon tredje part eller av en person som 
agerar för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 729
Diogo Feio

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När värdepappersföretaget informerar 
kunden om att investeringsrådgivningen 
tillhandahålls på självständig grund ska 
företaget

5. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller investeringsrådgivning, 
ska företaget

Or. en

Ändringsförslag 730
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) bedöma ett tillräckligt stort antal 
finansiella instrument som är tillgängliga 
på marknaden; de finansiella 
instrumenten bör diversifieras med 
avseende på typ och emittenter eller 
produktleverantörer och bör inte vara 
begränsade till finansiella instrument som 

(i) upplysa kunden om huruvida och i 
vilken utsträckning det har godtagit eller 
tagit emot avgifter, kommission eller 
ekonomisk ersättning som utbetalas eller 
tillhandahålls av någon tredje part eller 
av en person som agerar för tredje parts 
räkning i samband med 



PE489.465v01-00 54/183 AM\901765SV.doc

SV

utfärdats eller tillhandahållits av enheter 
som har nära förbindelser med 
värdepappersföretaget,

tillhandahållandet av tjänsten till kunder; 
avgifter, kommission eller ekonomisk 
ersättning som utbetalas eller 
tillhandahålls av någon tredje part eller 
av en person som agerar för tredje parts 
räkning i samband med 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder 
ska till fullo dras av från de avgifter, 
kommission och ekonomiska ersättningar 
som betalas av kunden i samband med 
investeringsrådgivningen,

Or. en

Ändringsförslag 731
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) bedöma ett tillräckligt stort antal 
finansiella instrument som är tillgängliga 
på marknaden; de finansiella 
instrumenten bör diversifieras med 
avseende på typ och emittenter eller 
produktleverantörer och bör inte vara 
begränsade till finansiella instrument som 
utfärdats eller tillhandahållits av enheter 
som har nära förbindelser med 
värdepappersföretaget,

(i) diversifiera sitt erbjudande när det 
gäller typ av finansiellt instrument eller 
investeringsstrategi; Erbjudandet måste
inte begränsas till finansiella instrument 
som utfärdats eller tillhandahållits av 
enheter som har nära förbindelser med 
värdepappersföretaget,

Or. en

Ändringsförslag 732
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) bedöma ett tillräckligt stort antal (i) bedöma en heltäckande uppsättning
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finansiella instrument som är tillgängliga 
på marknaden; de finansiella instrumenten 
bör diversifieras med avseende på typ och 
emittenter eller produktleverantörer och 
bör inte vara begränsade till finansiella 
instrument som utfärdats eller 
tillhandahållits av enheter som har nära 
förbindelser med värdepappersföretaget,

finansiella instrument som är tillgängliga 
på hela den relevanta marknaden; de 
finansiella instrumenten som övervägs bör 
diversifieras med avseende på både typ och 
emittenter eller produktleverantörer och 
bör inte vara begränsade till finansiella 
instrument som utfärdats eller 
tillhandahållits av enheter som har nära 
förbindelser med värdepappersföretaget,
Företag som inte kan lämna en tillräckligt 
bred analys av finansiella instrument på 
hela marknaden måste klargöra för 
kunden att deras rådgivning inte är 
självständig.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 733
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) bedöma ett tillräckligt stort antal 
finansiella instrument som är tillgängliga 
på marknaden; de finansiella instrumenten 
bör diversifieras med avseende på typ och 
emittenter eller produktleverantörer och 
bör inte vara begränsade till finansiella 
instrument som utfärdats eller 
tillhandahållits av enheter som har nära 
förbindelser med värdepappersföretaget,

(i) bedöma ett tillräckligt stort antal 
finansiella instrument som är tillgängliga 
på marknaden; de finansiella instrumenten 
som övervägs ska diversifieras med 
avseende på typ och emittenter eller 
produktleverantörer och ska inte vara 
begränsade till finansiella instrument som
utfärdats eller tillhandahållits av enheter 
som har nära förbindelser med 
värdepappersföretaget,

Or. en
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Motivering

Det är bättre att använda ordet ”ska” i stället för ”bör” i denna mening.

Ändringsförslag 734
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) bedöma ett tillräckligt stort antal 
finansiella instrument som är tillgängliga 
på marknaden; de finansiella instrumenten 
bör diversifieras med avseende på typ och 
emittenter eller produktleverantörer och 
bör inte vara begränsade till finansiella 
instrument som utfärdats eller 
tillhandahållits av enheter som har nära 
förbindelser med värdepappersföretaget,

(i) utföra en heltäckande och rättvis 
analys av den relevanta marknaden och 
tillhandahålla rådgivning som är objektiv 
och oinskränkt; de finansiella 
instrumenten bör diversifieras med 
avseende på typ och emittenter eller 
produktleverantörer och bör inte vara 
begränsade till finansiella instrument som 
utfärdats eller tillhandahållits av enheter 
som har nära förbindelser med 
värdepappersföretaget,

Or. en

Motivering

Efter ett förslag från konsumentorganisationernas europabyrå BEUC.

Ändringsförslag 735
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) bedöma ett tillräckligt stort antal 
finansiella instrument som är tillgängliga 
på marknaden; de finansiella instrumenten 
bör diversifieras med avseende på typ och 
emittenter eller produktleverantörer och 
bör inte vara begränsade till finansiella 

(i) bedöma den relevanta marknaden på ett 
omfattande sätt och ge kunden objektiv 
och oinskränkt rådgivning; de finansiella 
instrumenten bör diversifieras med 
avseende på typ och emittenter eller 
produktleverantörer och bör inte vara 
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instrument som utfärdats eller 
tillhandahållits av enheter som har nära 
förbindelser med värdepappersföretaget,

begränsade till finansiella instrument som 
utfärdats eller tillhandahållits av enheter 
som har nära förbindelser med 
värdepappersföretaget,

Or. de

Amendment 736
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) bedöma ett tillräckligt stort antal 
finansiella instrument som är tillgängliga 
på marknaden; de finansiella instrumenten 
bör diversifieras med avseende på typ och 
emittenter eller produktleverantörer och 
bör inte vara begränsade till finansiella 
instrument som utfärdats eller 
tillhandahållits av enheter som har nära 
förbindelser med värdepappersföretaget,

(i) utföra en heltäckande och rättvis 
analys av den relevanta marknaden och 
tillhandahålla rådgivning som är objektiv 
och oinskränkt; de finansiella 
instrumenten bör diversifieras med 
avseende på typ och emittenter eller 
produktleverantörer och bör inte vara 
begränsade till finansiella instrument som 
utfärdats eller tillhandahållits av enheter 
som har nära förbindelser med 
värdepappersföretaget,

Or. en

Ändringsförslag 737
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) bedöma ett tillräckligt stort antal 
finansiella instrument som är tillgängliga 
på marknaden; de finansiella instrumenten 
bör diversifieras med avseende på typ och 
emittenter eller produktleverantörer och 
bör inte vara begränsade till finansiella 
instrument som utfärdats eller 

(i) utföra en heltäckande och rättvis 
analys av den relevanta marknaden och 
tillhandahålla rådgivning som är objektiv 
och oinskränkt; de finansiella 
instrumenten bör diversifieras med 
avseende på typ och emittenter eller 
produktleverantörer och bör inte vara 



PE489.465v01-00 58/183 AM\901765SV.doc

SV

tillhandahållits av enheter som har nära 
förbindelser med värdepappersföretaget,

begränsade till finansiella instrument som 
utfärdats eller tillhandahållits av enheter 
som har nära förbindelser med 
värdepappersföretaget,

Or. en

Motivering

Kommissionens kriterier för självständig investeringsrådgivning går inte tillräckligt långt när 
det gäller att se till att självständiga rådgivare analyserar hela marknaden och 
tillhandahåller objektiv rådgivning.

Ändringsförslag 738
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) bedöma ett tillräckligt stort antal 
finansiella instrument som är tillgängliga 
på marknaden; de finansiella instrumenten 
bör diversifieras med avseende på typ och 
emittenter eller produktleverantörer och 
bör inte vara begränsade till finansiella 
instrument som utfärdats eller 
tillhandahållits av enheter som har nära 
förbindelser med värdepappersföretaget,

(i) bedöma ett tillräckligt stort antal 
finansiella instrument som är tillgängliga 
på marknaden och tillhandahålla 
rådgivning som är objektiv och 
oinskränkt; de finansiella instrumenten bör 
diversifieras med avseende på typ och 
emittenter eller produktleverantörer och 
bör inte vara begränsade till finansiella 
instrument som utfärdats eller 
tillhandahållits av enheter som har nära 
förbindelser med värdepappersföretaget,

Or. en

Motivering

Man bör se till att självständiga investeringsrådgivare tillhandahåller objektiv rådgivning.

Ändringsförslag 739
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av 
någon tredje part eller av en person som 
agerar för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

utgår

Or. en

Motivering

Är motståndare till att det införs ett förbud mot varje slag av incitament när 
investeringsrådgivning ges på själständig grund.

Ändringsförslag 740
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av 
någon tredje part eller av en person som 
agerar för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 741
Sven Giegold
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av någon 
tredje part eller av en person som agerar 
för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

(ii) inte godta några incitament och ta 
emot avgifter, kommission eller ekonomisk 
ersättning som utbetalas eller tillhandahålls 
av någon tredje part eller av en person som 
agerar för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder, 
såvida inte avgifter, kommission eller 
ekonomiska ersättningar överförs till 
kunden.

Värdepappersföretagen har inte heller 
tillåtelse att erbjuda tjänster avlönade med 
avgifter, kommission eller andra 
ersättningar som utbetalas eller 
tillhandahålls av ett finansinstitut eller en 
person som agerar för ett finansinstitut 
vilket emitterar investeringsprodukter som 
de ger rådgivning om, förutom om de 
överför avgifter, kommission eller andra 
ersättningar till investeraren.

Or. en

Ändringsförslag 742
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av någon 
tredje part eller av en person som agerar 
för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

(ii) i avtalet upplysa kunden om 
möjligheten att få information om 
avgifter, kommission eller ekonomisk 
ersättning som utbetalas till eller 
tillhandahålls värdepappersföretaget av 
någon tredje part eller av en person som 
agerar för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.
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Or. nl

Ändringsförslag 743
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av 
någon tredje part eller av en person som 
agerar för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

(ii) upplysa kunden om huruvida de 
finansiella instrument som 
rekommenderas kommer att vara 
begränsade till finansiella instrument som 
har emitterats eller tillhandahållits av 
enheter med nära anknytning till 
värdepappersföretaget.

Or. en

Ändringsförslag 744
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av någon 
tredje part eller av en person som agerar 
för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

(ii) före avtalet upplysa kunden om 
förväntade avgifter, kommission eller 
ekonomisk ersättning som ska utbetalas 
eller tillhandahållas av någon tredje part 
eller av en person som agerar för 
tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

Or. en

Ändringsförslag 745
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo



PE489.465v01-00 62/183 AM\901765SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av någon 
tredje part eller av en person som agerar 
för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

(ii) inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission, ersättning eller andra 
incitament som utbetalas eller 
tillhandahålls av någon tredje part eller av 
en person som agerar för tredje parts 
räkning i fråga om tillhandahållandet av 
tjänsten till kunder. 

Or. en

Ändringsförslag 746
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av någon 
tredje part eller av en person som agerar 
för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

(ii) ta ut avgifter, kommission eller 
ekonomisk ersättning som utbetalas eller 
tillhandahålls av någon tredje part eller av 
en person som agerar för tredje parts 
räkning i fråga om tillhandahållandet av 
tjänsten till kunder utöver den ersättning 
som betalas av kunden i samband med 
investeringsrådgivningen,

Or. en

Ändringsförslag 747
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 

(ii) inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission, annan ekonomisk ersättning 
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som utbetalas eller tillhandahålls av någon 
tredje part eller av en person som agerar 
för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

eller naturaförmåner eller andra 
incitament som utbetalas eller 
tillhandahålls av någon tredje part eller av 
en person som agerar för tredje parts 
räkning, eller en person som har nära 
förbindelser med värdepappersföretaget, i 
fråga om tillhandahållandet av tjänsten till 
kunder.

Or. de

Ändringsförslag 748
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av någon 
tredje part eller av en person som agerar 
för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

(ii) inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av någon 
tredje part eller av en person som agerar 
för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.
Värdepappersföretagen har inte heller 
tillåtelse att erbjuda tjänster avlönade med 
avgifter, kommission eller andra 
förmåner som betalas eller tillhandahålls 
av ett finansinstitut eller en person som 
agerar för ett finansinstitut vilket 
emitterar investeringsprodukter som de 
ger rådgivning om.

Or. en

Ändringsförslag 749
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led ii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av någon 
tredje part eller av en person som agerar 
för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

(ii) inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ersättning som utbetalas 
eller tillhandahålls av någon tredje part 
eller av en person som agerar för tredje 
parts räkning i fråga om tillhandahållandet 
av tjänsten till kunder utan enbart ersättas 
med avgifter som ska betalas av kunden 
eller för dennes räkning.

Or. en

Motivering

Kommissionens kriterier för självständig investeringsrådgivning går inte tillräckligt långt när 
det gäller att se till att självständiga rådgivare analyserar hela marknaden och 
tillhandahåller objektiv rådgivning.

Ändringsförslag 750
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iia) inte ta ut överdrivna avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
från kundens portföljomsättning.

Or. en

Ändringsförslag 751
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led iib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iib) fortlöpande ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
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från någon tredje part eller en person som 
agerar för tredje parts räkning enbart om 
det under samma period tillhandahåller 
kontinuerlig och regelbunden bedömning 
av de finansiella instrument som 
rekommenderats. En sådan kontinuerlig 
bedömning ska åtminstone inbegripa 
användning av en varningsmekanism för 
produkter vars utveckling avviker från 
vad man kunde förvänta sig under 
vanliga omständigheter eller vars 
vinstmöjligheter i hög grad ändrats från 
vad man kunde förvänta sig.

Or. en

Ändringsförslag 752
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillåta 
värdepappersföretag som inte har 
tillåtelse att ta mot ekonomisk ersättning 
från tredje part enligt denna artikel, att i 
stället ta ut egen kommission på varje 
försäljningsprocess och kompensera 
incitament som överförts till investerare 
med rådgivningsavgifter.

Or. en

Ändringsförslag 753
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller investeringsrådgivning, 
ska företaget
i) analysera ett tillräckligt stort antal 
finansiella instrument inom företagets 
produktuppsättning och
ii) rekommendera ett eller flera lämpliga 
finansiella instrument enligt kundens 
preferenser, behov, finansiella situation 
och personliga omständigheter.

Or. en

Motivering

Värdepappersföretaget ska alltid agera i kundens intresse.

Ändringsförslag 754
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska tillse att det sätt 
på vilket ett värdepappersföretag avlönar 
sin personal, utsedda representanter eller 
andra värdepappersföretag inte hindrar 
dem från att uppfylla sin skyldighet att 
agera i kundens bästa intresse. 
Medlemsstaterna ska tillse att då personal 
ger råd om eller säljer finansiella 
instrument till icke-professionella kunder, 
ska ersättningsstrukturerna för den 
inblandade personalen inte vara till 
nackdel för deras förmåga att i 
förekommande fall tillhandahålla 
objektiva rekommendationer, eller 
tillhandahålla information på ett sätt som 
är rättvist, tydligt och inte missvisande, 
bland annat genom att tillse att den 
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ekonomiska ersättningen inte bara beror 
på mål för försäljningen eller vinsterna 
för det finansiella instrumentet och inte 
på annat sätt ger upphov till onödiga 
intressekonflikter. 

Or. en

Ändringsförslag 755
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn för att fastställa ett 
acceptabelt förhållande mellan 
portföljomsättning och därmed 
förknippad ersättning. 
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast 31 december 2014.
Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
nr 1095/2012. 

Or. en

Ändringsförslag 756
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Investeraren ska få uppgifter om alla 
avdrag, inklusive avgifter och kostnader, i 
form av en sammanställning. Denna ska 
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inbegripa en redovisning av de långsiktiga 
effekterna på avkastningen genom en 
direkt jämförelse av avkastningen till 
investeraren jämfört med de totala 
avdragen. Denna ska lämnas före 
investeringen på grundval av en rimlig 
prognos och åtminstone en gång per år 
för varje faktisk investering. Esma ska 
utfärda riktlinjer för lämpliga format för 
prognoser och redogörelser.

Or. en

Motivering

Nivån på de sammanlagda avdragen för vissa investeringar innebär att den faktiska 
avkastningen är ganska dålig. Detta är dolt i investeringens olika delar och man inser inte 
omfattningen när de presenteras i små procenttal. Därför måste effekterna på avkastningen 
visas.

Ändringsförslag 757
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Ett värdepappersföretag ska 
uttryckligen kunna komma överens med 
var och en av sina kunder eller 
presumtiva kunder att inte tillhandahålla 
investeringsrådgivning om
i) överenskommelsen är otvetydig och 
ordentligt dokumenterad i investeringens 
förkontrakts- och kontraktsstadier, och
ii) kunder och presumtiva kunder är 
vederbörligen informerade om följderna 
och konsekvenserna av att inte få 
investeringsrådgivningstjänster.

Or. en
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Motivering

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.

Ändringsförslag 758
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Då ett värdepappersföretag 
tillhandahåller råd, portföljförvaltning 
eller andra tjänster och då kunden 
rimligen kan vara beroende av att 
företaget agerar i kundens bästa intresse, 
ska medlemsstaterna tillse att företag inte 
accepterar avgifter, kommission eller 
ekonomisk ersättning där dessa skulle 
kunna påverka eller ensidigt styra 
rådgivning eller beslut för en sådan kunds 
räkning.

Or. en

Motivering

Man bör förvänta sig att företag bör undvika att ta mot betalning eller förmåner från tredje 
part i situationer där detta skulle kunna negativt påverka företagets plikt att agera i kundens 
bästa intresse. Detta ger dock flexibilitet för medlemsstaterna att överväga det bästa sättet att 
säkra kundens intressen, baserade på särdragen på den nationella marknaden.

Ändringsförslag 759
Burkhard Balz
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Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller portföljförvaltning ska det 
inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av 
någon tredje part eller av en person som 
agerar för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 760
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller portföljförvaltning ska det 
inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av någon 
tredje part eller av en person som agerar 
för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

6. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller portföljförvaltning till 
professionella eller icke-professionella 
kunder enligt artikel 4.2 ska det före 
avtalet upplysa kunden om förväntade
avgifter, förväntad kommission eller 
förväntad ekonomisk ersättning som ska 
betalas eller tillhandahållas av någon 
tredje part eller av en person som agerar 
för tredje parts räkning i samband med 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.
I den regelbundet återkommande 
rapporten från värdepappersföretaget var 
sjätte månad ska det informera om alla
avgifter, kommission eller ekonomisk 
ersättning som utbetalas eller tillhandahålls 
av någon tredje part eller av en person som 
agerar för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

Or. en
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Ändringsförslag 761
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller portföljförvaltning ska det 
inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av någon 
tredje part eller av en person som agerar 
för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

6. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller portföljförvaltning ska det 
inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av någon 
tredje part eller av en person som agerar 
för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder, 
utom när
a) kunden vederbörligen informerats om 
sådana avgifter, sådan kommission eller 
sådan ekonomisk ersättning innan den 
relevanta tjänsten tillhandahållits,
b) dessa avgifter, denna kommission eller 
denna ekonomisk ersättning till slut är till 
fördel för kunden.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 762
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När värdepappersföretaget
tillhandahåller portföljförvaltning ska det
inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av någon 
tredje part eller av en person som agerar 
för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

6. Ett värdepappersföretag som 
tillhandahåller en icke-professionell kund 
rådgivning eller portföljförvaltning eller 
säljer finansiella instrument till en 
icke-professionell kund utan rådgivning, 
får bara ta emot ersättning för dessa och 
andra närrelaterade tjänster från kunden. 
I samband med alla dess tjänster ska 
värdepappersföretaget
i) inte godta avgifter, kommission eller 
ekonomisk eller annan ersättning som 
utbetalas eller tillhandahålls av någon 
tredje part eller av en person som agerar 
för tredje parts räkning, även då företaget 
har för avsikt att återbetala alla sådana 
betalningar till kunden,
ii) tydligt visa på sina avgifter för den 
icke-professionella kunden i form av ett 
penningbelopp eller en enkel procentsats,
iii) när det distribuerar sina egna 
produkter inte sammanföra rådgivnings-, 
portföljförvaltnings- eller 
distributionsavgifter med produktavgifter, 
utan måste informera separat om 
kostnaderna för sådana verksamheter, 
baserat på deras ekonomiska kostnader,
iv) inte bedöma personalens prestationer 
eller beräkna personalens ersättningar på 
ett sätt som i hög grad är beroende av 
försäljningsvolymer eller vinster som 
åstadkommits av den anställde vid 
företaget.

Or. en

Motivering

Förenade kungariket har infört högre standarder för konsumentskydd i form av Retail 
Distribution Review. I EU:s inre marknads intresse och för att tillhandahålla alla 
konsumenter i EU skydd, liksom lika villkor för finansrådgivare, finns det anledning att 
tillämpa dessa högre standarder i hela MiFID.
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Ändringsförslag 763
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller portföljförvaltning ska det 
inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av någon 
tredje part eller av en person som agerar 
för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

6. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller investeringsrådgivning, 
portföljförvaltning eller andra tjänster då 
en icke-professionell kund har rätt att lita 
på dess omdöme ska det 

a) bara ersättas genom avgifter som ska 
betalas av kunden eller för dennes 
räkning, och ska inte begära eller godta 
någon annan betalning eller ersättning i 
samband med dessa tjänster, och
b) inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller annan ersättning som 
utbetalas eller tillhandahålls av någon 
tredje part eller av en person som agerar 
för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

Or. en

Ändringsförslag 764
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller portföljförvaltning ska det 
inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av 
någon tredje part eller av en person som 
agerar för tredje parts räkning i fråga om 

6. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller portföljförvaltning till 
professionella och icke-professionella 
kunder i den mening som avses i leden 9 
och 10 i artikel 4.2 ska det, före avtalet 
informera sin kund om incitamentens 
förväntade omfattning. Den periodiskt 
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tillhandahållandet av tjänsten till kunder. återkommande rapporten ska innehålla 
alla incitament som har betalats eller 
tagits emot under föregående period.

Or. en

Motivering

Värdepappersföretag som tillhandahåller förvaltning av finansiella portföljer får inte 
acceptera några ekonomiska förmåner som betalas av tredje part för sådana tjänster 
(förutom när de kommer direkt från investerare). Den nämnda skyldigheten underlåter dock 
att beakta att icke-professionella och professionella kunder i allmänhet kräver en högre 
skyddsnivå än godtagbara motparter. Mot denna bakgrund bör räckvidden för denna 
förordning begränsas till situationer då förvaltning av finansiella portföljer utförs åt icke-
professionella och professionella kunder.

Ändringsförslag 765
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller portföljförvaltning ska det 
inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av någon 
tredje part eller av en person som agerar 
för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

6. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller portföljförvaltning eller 
investeringsrådgivning ska det inte godta 
eller ta emot avgifter, kommission,
ersättning eller andra incitament som 
utbetalas eller tillhandahålls av någon 
tredje part eller av en person som agerar 
för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

Or. en

Motivering

Kommission på all investeringsrådgivning bör förbjudas eftersom det skapar allvarliga 
intressekonflikter mellan investeringsrådgivaren och kunden.

Ändringsförslag 766
Philippe De Backer
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Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller portföljförvaltning ska det 
inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av någon 
tredje part eller av en person som agerar 
för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

6. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller portföljförvaltning ska det i 
avtalet upplysa kunden om möjligheten att 
få information om avgifter, kommission 
eller ekonomisk ersättning som utbetalas 
till eller tillhandahålls 
värdepappersföretaget av någon tredje part 
eller av en person som agerar för tredje 
parts räkning.

Or. nl

Ändringsförslag 767
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller portföljförvaltning ska det 
inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av 
någon tredje part eller av en person som 
agerar för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

6. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller portföljförvaltning ska det 
på ett specifikt eller allmänt sätt 
informera om när det får ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
från tredje parter och var och hur kunder
kan få detaljerade upplysningar om 
sådana betalningar.

Or. en

Ändringsförslag 768
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller portföljförvaltning ska det 
inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av 
någon tredje part eller av en person som 
agerar för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

6. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller portföljförvaltning ska det 
före avtalet upplysa sin kund om 
incitamentens förväntade omfattning.
Den periodiskt återkommande rapporten 
ska innehålla information om alla 
incitament som har betalats eller tagits 
emot under föregående period.

Or. en

Ändringsförslag 769
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller portföljförvaltning ska det 
inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av någon 
tredje part eller av en person som agerar 
för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

6. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller portföljförvaltning, 
investeringsrådgivning eller andra 
tjänster då en icke-professionell kund har 
rätt att lita på dess omdöme, ska det inte 
godta eller ta emot avgifter, kommission 
eller ekonomisk ersättning som utbetalas 
eller tillhandahålls av någon tredje part 
eller av en person som agerar för tredje 
parts räkning i fråga om tillhandahållandet 
av tjänsten till kunder.

Or. en

Ändringsförslag 770
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller portföljförvaltning ska det 
inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av någon 
tredje part eller av en person som agerar 
för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

6. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller portföljförvaltning ska det 
inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av någon 
tredje part eller av en person som agerar 
för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.
Om ekonomisk ersättning förekommer, 
måste denna tillgodoräknas investeraren.

Or. en

Ändringsförslag 771
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. När ett värdepappersföretag eller 
någon som agerar för 
värdepappersföretagets räkning 
tillhandahåller investeringsrådgivning 
eller portföljförvaltning, ska det eller 
denne i samband med dessa tjänster
i) inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av 
någon tredje part eller av en person som 
agerar för tredje parts räkning, utan 
enbart ersättas med avgifter som ska 
betalas av kunden eller för dennes 
räkning,
ii) tydligt informera kunden om 
avgiftstaxan, och då företaget erbjuder 
tjänster i samband med ett eller flera egna 
finansiella instrument, tillse att avgifterna 
redovisas separat från avgifterna för de 
finansiella instrumenten,
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(iii) se till att varken ekonomisk 
ersättning, belöningar eller 
naturaförmåner som ges till de anställda 
eller ombud som är inblandade i 
rådgivning om eller försäljning av 
finansiella instrument till icke-
professionella kunder, eller 
prestationsöversynerna för dessa 
anställda, uppmuntrar dessa anställda 
eller ombud att agera på ett sätt som inte 
ligger i varje enskild icke-professionell 
kunds bästa intresse,
iv) upplysa kunden om huruvida de 
finansiella instrument som 
rekommenderas kommer att vara 
begränsade till finansiella instrument som 
har emitterats eller tillhandahållits av 
enheter med nära anknytning till 
värdepappersföretaget.

Or. en

Motivering

Kommission på all investeringsrådgivning bör förbjudas eftersom det skapar allvarliga 
intressekonflikter mellan investeringsrådgivaren och kunden. Dessutom tas frågan upp om 
ersättningspraxis (för både rådgivning och försäljning) inom företag, och utsträcker förbudet 
för provisioner till alla typer av rådgivning.

Ändringsförslag 772
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna ska tillse att ett 
värdepappersföretags politik för 
ekonomisk ersättning till anställda, 
representanter eller andra anknutna 
värdepappersföretag inte försämrar 
företagets förmåga att agera i kundens 
bästa intresse. För de anställda som ger 
råd om eller säljer finansiella instrument 
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till icke-professionella kunder, ska 
medlemsstaterna se till att den 
ekonomiska ersättningen från företaget 
inte påverkar de anställdas objektivitet 
när det gäller att ge ändamålsenliga 
rekommendationer eller genomföra en 
korrekt försäljning eller presentera 
information på ett sätt som är rättvist, 
tydligt och inte vilseledande. Den 
ekonomiska ersättningen i sådana 
situationer ska inte bara vara beroende av 
försäljningsmål eller vinster för företaget 
från ett visst finansiellt instrument.

Or. en

Motivering

Denna nya punkt gör det möjligt för medlemsstaterna att vidta åtgärder när det gäller 
ekonomisk ersättning inom företag för att förhindra risker för subjektivitet i rådgivning och 
försäljning av finansiella instrument till kunder. Ersättningssystem, såsom betydande 
försäljningsbonusar i samband med ett visst finansiellt instrument, bör inte tillåtas om de 
riskerar att värdepappersföretag på ett olämpligt sätt rekommenderar eller säljer produkter 
eller tjänster till kunder.

Ändringsförslag 773
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Ett värdepappersföretag får inte 
erbjuda eller betala avgifter, kommission 
eller ekonomisk eller annan ersättning till 
ett annat värdepappersföretag eller tredje 
part till förmån för ett annat företag, i 
samband med att det andra företaget ger 
råd, säljer eller förvaltar finansiella 
instrument för icke-professionella kunder, 
eller utför andra närrelaterade tjänster.

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 774
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Ett värdepappersföretag som ger råd 
om eller säljer finansiella instrument till 
icke-professionella kunder ska se till att 
det inte avlönar eller bedömer de 
anställdas prestationer på ett sätt som står 
i strid med deras uppgift att agera i 
kundernas bästa intresse. I synnerhet ska 
det inte ha en organisation för 
ekonomiska eller andra ersättningar som 
kan påverka personalen på ett sådant sätt 
att den uppmuntras att rekommendera ett 
visst finansiellt instrument till en 
icke-professionell kund när företaget 
skulle kunna erbjuda ett annat finansiellt 
instrument som bättre skulle tillgodose 
kundens behov.

Or. en

Motivering

Efter ett förslag från FSA.

Ändringsförslag 775
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Ett värdepappersföretag som ger råd 
om eller säljer finansiella instrument till 
icke-professionella kunder ska se till att 
det inte avlönar eller bedömer de 
anställdas prestationer på ett sätt som står 
i strid med dess uppgift att agera i 
kundernas bästa intresse. I synnerhet ska 
det inte ha en organisation för 
ekonomiska eller andra ersättningar som 
kan påverka personalen på ett sådant sätt 
att den uppmuntras att rekommendera ett 
visst finansiellt instrument till en 
icke-professionell kund när företaget 
skulle kunna erbjuda ett annat finansiellt 
instrument som bättre skulle tillgodose 
kundens behov.

Or. en

Ändringsförslag 776
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. När en investeringstjänst erbjuds 
tillsammans med en annan tjänst eller 
produkt som en del av ett paket eller som 
ett villkor för samma överenskommelse 
eller paket, ska värdepappersföretaget 
informera kunden om huruvida det är 
möjligt att köpa de olika komponenterna 
separat, och ska tillhandahålla separata 
uppgifter om kostnaderna och avgifterna 
för varje komponent.

utgår

Esma ska senast den [] utarbeta, och 
regelbundet uppdatera, riktlinjer för 
bedömningen av och tillsynen över 
motköp och ska därvid ange, i synnerhet, 
situationer i vilka motköp inte är 
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förenliga med skyldigheterna i punkt 1.

Or. de

Motivering

Kraven för Esma-riktlinjerna är mycket svåra att uppfylla och står inte i förhållandet mellan 
kostnader och nytta i någon rimlig relation till den förväntade ökade transparensen.

Ändringsförslag 777
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. När en investeringstjänst erbjuds 
tillsammans med en annan tjänst eller 
produkt som en del av ett paket eller som 
ett villkor för samma överenskommelse 
eller paket, ska värdepappersföretaget 
informera kunden om huruvida det är 
möjligt att köpa de olika komponenterna 
separat, och ska tillhandahålla separata 
uppgifter om kostnaderna och avgifterna 
för varje komponent.

utgår

Esma ska senast den [] utarbeta, och 
regelbundet uppdatera, riktlinjer för 
bedömningen av och tillsynen över 
motköp och ska därvid ange, i synnerhet, 
situationer i vilka motköp inte är 
förenliga med skyldigheterna i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 778
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 7 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en investeringstjänst erbjuds 
tillsammans med en annan tjänst eller 
produkt som en del av ett paket eller som 
ett villkor för samma överenskommelse 
eller paket, ska värdepappersföretaget 
informera kunden om huruvida det är 
möjligt att köpa de olika komponenterna 
separat, och ska tillhandahålla separata 
uppgifter om kostnaderna och avgifterna 
för varje komponent.

När en investeringstjänst erbjuds 
tillsammans med en annan tjänst eller 
produkt som en del av ett paket eller som 
ett villkor för samma överenskommelse 
eller paket, ska värdepappersföretaget 
informera kunden om huruvida det är 
möjligt att köpa de olika komponenterna 
separat, och ska tillhandahålla separata 
uppgifter om kostnaderna och avgifterna 
för varje komponent. 
Investeringsprodukterna får inte erbjudas 
till försäljning tillsammans med andra 
investeringsprodukter, insättningar eller 
finansiella tjänster med undantag av 
transaktionskonton eller 
värdepapperskonton.

Or. en

Motivering

Efter ett förslag från konsumentorganisationernas europabyrå BEUC.

Ändringsförslag 779
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en investeringstjänst erbjuds 
tillsammans med en annan tjänst eller 
produkt som en del av ett paket eller som 
ett villkor för samma överenskommelse 
eller paket, ska värdepappersföretaget 
informera kunden om huruvida det är 
möjligt att köpa de olika komponenterna 
separat, och ska tillhandahålla separata 
uppgifter om kostnaderna och avgifterna 
för varje komponent.

När en investeringstjänst erbjuds 
tillsammans med en annan tjänst eller 
produkt som en del av ett paket eller som 
ett villkor för samma överenskommelse 
eller paket, ska värdepappersföretaget 
informera kunden om huruvida det är 
möjligt att köpa de olika komponenterna 
separat, och ska tillhandahålla separata 
uppgifter om kostnaderna och avgifterna 
för varje komponent. En produkt som 
kombinerar investerings- och 
sparprodukter får inte erbjudas 
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icke-professionella kunder.

Or. en

Ändringsförslag 780
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska senast den [] utarbeta, och 
regelbundet uppdatera, riktlinjer för 
bedömningen av och tillsynen över motköp 
och ska därvid ange, i synnerhet, 
situationer i vilka motköp inte är förenliga 
med skyldigheterna i punkt 1.

Esma ska, i samarbete med EBA och 
Eiopa, genom den gemensamma 
kommittén, senast den [] utarbeta, och 
regelbundet uppdatera, riktlinjer för 
bedömningen av och tillsynen över motköp 
och ska därvid ange, i synnerhet, 
situationer i vilka motköp inte är förenliga 
med skyldigheterna i punkt 1.

Or. en

Motivering

Samarbetet mellan alla de tre europeiska tillsynsmyndigheterna när det gäller att utarbeta 
riktlinjer är ytterst relevant för försäljning som berör flera områden, eftersom det i denna 
situation finns en tydlig inblandning från flera finansiella sektorer, exempelvis försäkrings-
och banksektorerna. (ECB-förslag)

Ändringsförslag 781
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska senast den [] utarbeta, och 
regelbundet uppdatera, riktlinjer för 
bedömningen av och tillsynen över motköp 
och ska därvid ange, i synnerhet, 
situationer i vilka motköp inte är förenliga 
med skyldigheterna i punkt 1.

Esma ska, i samarbete med EBA och 
EIOPA, genom den gemensamma 
kommittén, senast den [] utarbeta, och 
regelbundet uppdatera, riktlinjer för 
bedömningen av och tillsynen över motköp 
och ska därvid ange, i synnerhet, 
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situationer i vilka motköp inte är förenliga 
med skyldigheterna i punkt 1.

Or. en

Motivering

Samarbetet mellan alla de tre ESA-myndigheterna när det gäller att utarbeta riktlinjer är 
ytterst relevant för försäljning som berör flera områden, eftersom det i denna situation finns 
en tydlig inblandning från flera finansiella sektorer, exempelvis försäkrings- och 
banksektorerna.

Ändringsförslag 782
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska senast den [] utarbeta, och 
regelbundet uppdatera, riktlinjer för 
bedömningen av och tillsynen över motköp 
och ska därvid ange, i synnerhet, 
situationer i vilka motköp inte är förenliga 
med skyldigheterna i punkt 1.

Esma ska senast den [] utarbeta, och 
regelbundet uppdatera, riktlinjer för 
bedömningen av och tillsynen över motköp 
och ska därvid ange, i synnerhet, 
situationer i vilka motköp inte är förenliga 
med skyldigheterna i punkt 1 och 
artikel 25.

Or. en

Motivering

Efter ett förslag från konsumentorganisationernas europabyrå BEUC.

Ändringsförslag 783
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om åtgärder för att 
säkerställa att värdepappersföretag följer 
de principer som anges däri när de 
tillhandahåller investeringstjänster eller 
sidotjänster till sina kunder. I dessa 
delegerade akter ska följande beaktas:

utgår

(a) Arten av den eller de tjänster som 
erbjuds eller tillhandahålls kunden eller 
den presumtiva kunden, med beaktande 
av transaktionernas typ, föremål, storlek 
och frekvens.
(b) Arten av de produkter som erbjuds 
eller tas under övervägande, inklusive 
olika typer av finansiella instrument och 
depositioner som avses i artikel 1.2.
(c) Kundens eller presumtiva kunders 
ställning som icke-professionell eller 
professionell kund eller, när det gäller 
punkt 3, deras klassificering som 
godtagbara motparter.

Or. en

Motivering

Med tanke på mångfalden hos de investeringsprodukter som tillhandahålls över hela EU, är 
det lämpligare att medlemsstaterna ges flexibilitet när det gäller att sörja för olikheter i deras 
tillämpning av direktivet. Därför är denna åtgärd inte nödvändig.

Ändringsförslag 784
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Medlemsstaterna ska kräva att 
enskilda som tillhandahåller varje slag av 
investeringsrådgivning eller, i 
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förekommande fall, sidotjänster till 
kunder, har en tillräcklig kunskaps- och 
kompetensnivå baserade på erkända 
kvalifikationer.

Or. en

Motivering

Varje medlemsstat bör ha en miniminivå för de kvalifikationer som förväntas av dem som 
säljer finansiella produkter till icke-professionella kunder. Denna bör dock vara specifik för 
varje medlemsstat till följd av de många skillnaderna i kunskap och erfarenhet hos 
investerare i varje medlemsstat. 

Ändringsförslag 785
Anne E. Jensen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. För att tillhandahålla 
finansrådgivning till icke-professionella 
kunder måste rådgivaren ha 
kvalifikationer som motsvarar en 
minimistandard på EU-nivå. Esma ska 
utarbeta bindande tekniska standarder 
där det obligatoriska innehållet i de 
underliggande certifierings- och 
utbildningsprogrammen fastställs. Esma 
ska i samråd med de nationella behöriga 
myndigheterna besluta om vilka befintliga 
kvalifikationer som ska bedömas 
motsvara denna standard. 

Or. en

Ändringsförslag 786
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 24a (ny)



PE489.465v01-00 88/183 AM\901765SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24a
1. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
värdepappersföretag som använder ett 
internt system för matchning av order ska 
kräva ett förhandstillstånd av den 
behöriga myndigheten. För att lämna 
detta tillstånd ska den behöriga 
myndigheten tillförsäkra sig om att 
systemet har följande särdrag:
a) Det är en del av värdepappersföretagets 
policy för bästa möjliga utförande. 
b) Det ger ingen typ av deltagare särskilda 
privilegier när det gäller orderinformation 
och orderutförande.
c) Det är inte knutet till ett annat internt 
system för matchning av order.
d) Det gör det möjligt för varje deltagare 
att välja de typer av motparter med vilka 
denne accepterar att genomföra sina 
order.
e) Det kan identifieras på ett specifikt sätt 
inom ramen för transparenkraven efter 
handel.
När det gäller led b måste man, i 
förekommande fall, särskilt se till att 
värdepappersföretagets egna order 
behandlas exakt likadant som tredje parts 
order.
Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande för att 
fastställa de typer av motparter som de 
interna systemen för matchning av order 
minst måste kunna identifiera.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den […]*
Kommissionen ges befogenhet att anta 
dessa tekniska standarder för 
genomförande i enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.
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__________________
*EUT, för in datum: …

Or. fr

Ändringsförslag 787
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24a
Medlemsstaterna ska tillse att behöriga 
myndigheter är ansvariga för 
tillämpningen av bestämmelserna om 
investerarskydd som fastställts i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 788
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 24b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24b
De behöriga myndigheterna ska kräva att 
de interna system för matchning av order 
vars proportion av genomförda 
transaktioner i förhållande till 
genomförda transaktioner på samtliga 
handelssystem överstiger ett visst 
tröskelvärde, ska omformas till 
MTF-plattformar.
Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande för att 
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fastställa de närmare bestämmelserna för 
uträkning av tröskelvärdet.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den […]*
Kommissionen ges befogenhet att anta 
dessa tekniska standarder för 
genomförande i enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.
______________
*EUT, för in datum: …

Or. fr

Ändringsförslag 789
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24b
Medlemsstaterna kan inrätta oberoende 
organ vid sidan av sina behöriga 
myndigheter för att övervaka 
marknaderna och godkänna produkter 
för icke-professionella investerare.

Or. en

Ändringsförslag 790
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När värdepappersföretaget 1. När värdepappersföretaget 
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tillhandahåller investeringsrådgivning eller 
portföljförvaltning, ska det inhämta 
nödvändiga upplysningar om kundens eller 
den presumtiva kundens kunskaper och 
erfarenhet på det för den specifika 
produkten eller tjänsten relevanta 
investeringsområdet samt dennes 
finansiella ställning och investeringsmål, så 
att företaget kan rekommendera kunden 
eller den presumtiva kunden de 
investeringstjänster och finansiella 
instrument som är lämpliga för denne.

tillhandahåller produktinformation, 
investeringsrådgivning eller 
portföljförvaltning, ska det inhämta 
nödvändiga upplysningar om kundens eller 
den presumtiva kundens kunskaper och 
erfarenhet på det för den specifika 
produkten eller tjänsten relevanta 
investeringsområdet samt dennes 
finansiella ställning, inbegripet 
kreditåtaganden, nuvarande 
riskexponering, acceptans för ekonomiska 
förluster och investeringsmål, så att 
företaget kan rekommendera kunden eller 
den presumtiva kunden de 
investeringstjänster och finansiella 
instrument som är lämpliga för denne.

Esma ska senast den […]* utarbeta 
riktlinjer för den information som 
åtminstone måste erhållas från kunden 
och för bedömningen av lämpligheten av 
det finansiella instrumentet eller tjänsten.
_________________
*EUT, för in datum: …

Or. en

Motivering

Inspirerat av ett förslag från konsumentorganisationernas europabyrå BEUC.

Ändringsförslag 791
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller investeringsrådgivning eller 
portföljförvaltning, ska det inhämta 
nödvändiga upplysningar om kundens eller 
den presumtiva kundens kunskaper och 
erfarenhet på det för den specifika 
produkten eller tjänsten relevanta 

1. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller investeringsrådgivning eller 
portföljförvaltning, ska det inhämta 
nödvändiga upplysningar om kundens eller 
den presumtiva kundens kunskaper och 
erfarenhet på det för den specifika 
produkten eller tjänsten relevanta 
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investeringsområdet samt dennes 
finansiella ställning och investeringsmål, så 
att företaget kan rekommendera kunden 
eller den presumtiva kunden de 
investeringstjänster och finansiella 
instrument som är lämpliga för denne.

investeringsområdet samt dennes 
finansiella ställning och investeringsmål 
(inklusive risktolerans), så att företaget 
kan rekommendera kunden eller den 
presumtiva kunden de investeringstjänster 
och finansiella instrument som är lämpliga 
för denne.

Or. en

Ändringsförslag 792
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller produktinformation, 
investeringsrådgivning eller 
portföljförvaltning, ska det visa att den 
sålda produkten var den mest lämpade 
från produktuppsättningen för att 
tillgodose kundens behov.

Or. en

Ändringsförslag 793
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller produktinformation, 
investeringsrådgivning eller 
portföljförvaltning, ska det bedöma om 
någon som helst investering är lämplig 
för kunden, särskilt när kunden redan har 
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låneskulder. Om en investering bedöms 
olämplig i detta ögonblick, ska 
värdepappersföretaget utfärda en varning 
till kunden.

Or. en

Ändringsförslag 794
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
värdepappersföretag vid tillhandahållande 
av andra investeringstjänster än dem i 
punkt 1 begär att kunden eller den 
presumtiva kunden lämnar upplysningar 
om sin kunskap och erfarenhet på det för 
den erbjudna eller efterfrågade specifika 
produkten eller tjänsten relevanta 
investeringsområdet så att 
värdepappersföretaget kan bedöma om den 
tänkta investeringstjänsten eller produkten 
är passande för kunden.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
värdepappersföretag vid tillhandahållande 
av andra investeringstjänster än dem i 
punkt 1 begär att kunden eller den 
presumtiva kunden lämnar upplysningar 
om sin kunskap och erfarenhet på det för 
den erbjudna eller efterfrågade specifika 
produkten eller tjänsten relevanta 
investeringsområdet så att 
värdepappersföretaget kan bedöma om den 
tänkta investeringstjänsten eller produkten 
är passande för kunden. Detta ska inte 
tillämpas på förvaring och handhavande 
av finansiella instrument enligt 
avsnitt A.9 i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 795
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska senast den […]* utarbeta 
riktlinjer för den information som 
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åtminstone måste erhållas om kundens 
kunskap och erfarenhet på det relevanta 
investeringsområdet för den erbjudna 
eller efterfrågade specifika produkten 
eller tjänsten och för bedömningen av om 
produkten eller tjänsten är passande med 
tanke på kundens kunskap och 
erfarenhet.
___________________
*EUT, för in datum: …

Or. en

Ändringsförslag 796
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
produkter som är del av ett paket enligt 
artikel 24.7, bedömer varje enskild 
produkts lämplighet för investeraren 
separat liksom hela paketets lämplighet.

Or. en

Ändringsförslag 797
Syed Kamall, Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska tillåta att 
värdepappersföretag, när de tillhandahåller 
investeringstjänster som endast omfattar 
utförande eller mottagande och 

3. Medlemsstaterna skall tillåta att 
värdepappersföretag, när de tillhandahåller 
investeringstjänster som endast omfattar 
utförande och/eller mottagande och 
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vidarebefordran av kundorder med eller 
utan sidotjänster, med undantag för den 
sidotjänst som anges i avsnitt B.1 i 
bilaga 1, tillhandahåller dessa 
investeringstjänster till sina kunder utan att 
begära de upplysningar eller fatta ett sådant 
avgörande som avses i punkt 2 om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

vidarebefordran av kundorder med eller 
utan sidotjänster, tillhandahåller dessa 
investeringstjänster till sina kunder utan att 
begära de upplysningar eller fatta ett sådant 
avgörande som avses i punkt 2 om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 798
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska tillåta att 
värdepappersföretag, när de tillhandahåller 
investeringstjänster som endast omfattar 
utförande eller mottagande och 
vidarebefordran av kundorder med eller 
utan sidotjänster, med undantag för den 
sidotjänst som anges i avsnitt B.1 i bilaga 
1, tillhandahåller dessa investeringstjänster 
till sina kunder utan att begära de 
upplysningar eller fatta ett sådant 
avgörande som avses i punkt 2 om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

3. Medlemsstaterna skall tillåta att 
värdepappersföretag, när de tillhandahåller 
investeringstjänster som endast omfattar 
utförande och/eller mottagande och 
vidarebefordran av kundorder med eller 
utan sidotjänster, tillhandahåller dessa 
investeringstjänster till sina kunder utan att 
begära de upplysningar eller fatta ett sådant 
avgörande som avses i punkt 2 om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 799
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska tillåta att 3. Medlemsstaterna skall tillåta att 
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värdepappersföretag, när de tillhandahåller 
investeringstjänster som endast omfattar 
utförande eller mottagande och 
vidarebefordran av kundorder med eller 
utan sidotjänster, med undantag för den 
sidotjänst som anges i avsnitt B.1 i bilaga 
1, tillhandahåller dessa investeringstjänster 
till sina kunder utan att begära de 
upplysningar eller fatta ett sådant 
avgörande som avses i punkt 2 om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

värdepappersföretag, när de tillhandahåller 
investeringstjänster som endast omfattar 
utförande och/eller mottagande och 
vidarebefordran av kundorder med eller 
utan sidotjänster, tillhandahåller dessa 
investeringstjänster till sina kunder utan att 
begära de upplysningar eller fatta ett sådant 
avgörande som avses i punkt 2 om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att uppnå målet att garantera lika villkor för beviljande av 
lån eller krediter. Enligt det ursprungliga förslaget skulle tredje parter kunna bevilja sådana 
krediter till kunder utan att tillämpa skyldigheterna i denna artikel.

Ändringsförslag 800
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De tjänster till vilka det hänvisas avser 
något av följande finansiella instrument:

a) Tjänsterna hänvisar inte till finansiella 
instrument som, eftersom de omfattar 
derivat, innehåller en struktur eller 
betraktas icke-likvida, gör det svårt för 
kunden att förstå den därmed förbundna 
risken.

Or. en

Ändringsförslag 801
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Aktier som upptagits till handel på en 
reglerad marknad eller på en likvärdig 
marknad i tredjeland eller på en 
MTF-plattform, där dessa är aktier i 
företag, och exklusive aktier i 
icke-fondföretag för kollektiva 
investeringar och aktier som omfattar 
derivat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 802
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Aktier som upptagits till handel på en 
reglerad marknad eller på en likvärdig 
marknad i tredjeland eller på en 
MTF-plattform, där dessa är aktier i 
företag, och exklusive aktier i icke-
fondföretag för kollektiva investeringar 
och aktier som omfattar derivat.

1. Aktier som upptagits till handel på en 
reglerad marknad eller på en likvärdig
marknad i tredjeland eller på en 
MTF-plattform, där dessa är aktier i 
företag.

Or. en

Motivering

Eftersom instrument som är upptagna och handlas på reglerade marknader är föremål för 
gemensamma EU-regler när det gäller publicering av information, offentliggörande av 
nyckelfakta eller föremål för särskilda bestämmelser när det gäller riskhantering och 
förvaring (UCITS-fonder och AIF-fonder), ska dessa produkter generellt vara tillgängliga för 
investerare.

Ändringsförslag 803
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Aktier som upptagits till handel på en 
reglerad marknad eller på en likvärdig 
marknad i tredjeland eller på en 
MTF-plattform, där dessa är aktier i 
företag, och exklusive aktier i 
icke-fondföretag för kollektiva 
investeringar och aktier som omfattar 
derivat.

(i) Aktier som upptagits till handel på en 
reglerad marknad eller på en likvärdig 
marknad i tredjeland eller på en 
MTF-plattform, där dessa är aktier i 
företag.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 804
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Aktier som upptagits till handel på en 
reglerad marknad eller på en likvärdig 
marknad i tredjeland eller på en 
MTF-plattform, där dessa är aktier i 
företag, och exklusive aktier i 
icke-fondföretag för kollektiva 
investeringar och aktier som omfattar 
derivat.

(i) Aktier som upptagits till handel på en 
reglerad marknad eller på en likvärdig 
marknad i tredjeland eller på en 
MTF-plattform, där dessa är aktier i 
företag, exklusive aktier som omfattar 
derivat.

Or. en
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Ändringsförslag 805
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Aktier som upptagits till handel på en 
reglerad marknad eller på en likvärdig 
marknad i tredjeland eller på en 
MTF-plattform, där dessa är aktier i 
företag, och exklusive aktier i 
icke-fondföretag för kollektiva 
investeringar och aktier som omfattar 
derivat.

(i) Aktier som upptagits till handel på en 
reglerad marknad eller på en likvärdig 
marknad i tredjeland eller på en 
MTF-plattform, där dessa är aktier i 
företag, och exklusive aktier i 
icke-fondföretag för kollektiva 
investeringar och aktier som omfattar 
derivat, utom då derivaten inte ökar risken 
för investeraren.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att uppnå målet att garantera att derivat inte ökar risken för 
slutinvesteraren.

Ändringsförslag 806
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Obligationer eller andra former av 
skuldförbindelser, vilka upptagits till 
handel på en reglerad marknad eller på 
en likvärdig marknad i tredjeland eller på 
en MTF-plattform, exklusive sådana som 
omfattar derivat eller innehåller en 
struktur som gör det svårt för kunden att 
förstå den därmed förbundna risken.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 807
Syed Kamall, Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Obligationer eller andra former av 
skuldförbindelser, vilka upptagits till 
handel på en reglerad marknad eller på en 
likvärdig marknad i tredjeland eller på en 
MTF-plattform, exklusive sådana som 
omfattar derivat eller innehåller en 
struktur som gör det svårt för kunden att 
förstå den därmed förbundna risken.

(ii) Obligationer eller andra former av 
skuldförbindelser, vilka upptagits till 
handel på en reglerad marknad eller på en 
likvärdig marknad i tredjeland eller på en 
MTF-plattform.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 808
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Obligationer eller andra former av 
skuldförbindelser, vilka upptagits till 
handel på en reglerad marknad eller på en 
likvärdig marknad i tredjeland eller på en 
MTF-plattform, exklusive sådana som 
omfattar derivat eller innehåller en 
struktur som gör det svårt för kunden att 
förstå den därmed förbundna risken.

2. Obligationer eller andra former av 
skuldförbindelser, vilka upptagits till 
handel på en reglerad marknad eller på en 
likvärdig marknad i tredjeland eller på en 
MTF-plattform, för vilka prospekt har 
utgivits.

Or. en
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Motivering

Eftersom instrument som är upptagna och handlas på reglerade marknader är föremål för 
gemensamma EU-regler när det gäller publicering av information, offentliggörande av 
nyckelfakta eller föremål för särskilda bestämmelser när det gäller riskhantering och 
förvaring (UCITS-fonder och AIF-fonder), ska dessa produkter generellt vara tillgängliga för 
investerare.

Ändringsförslag 809
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Obligationer eller andra former av 
skuldförbindelser, vilka upptagits till 
handel på en reglerad marknad eller på en 
likvärdig marknad i tredjeland eller på en 
MTF-plattform, exklusive sådana som 
omfattar derivat eller innehåller en struktur 
som gör det svårt för kunden att förstå den 
därmed förbundna risken.

(ii) Obligationer eller andra former av 
skuldförbindelser, vilka upptagits till 
handel på en reglerad marknad eller på en 
likvärdig marknad i tredjeland eller på en 
MTF-plattform, exklusive sådana som 
omfattar derivat eller innehåller en struktur 
som skulle göra det svårt för en kund att 
förstå den därmed förbundna risken eller 
derivaten inte ökar risken för 
investeraren.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att uppnå målet att garantera att derivat inte ökar risken för 
slutinvesteraren.

Ändringsförslag 810
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Penningmarknadsinstrument, 
exklusive sådana som omfattar derivat 

utgår
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eller innehåller en struktur som gör det 
svårt för kunden att förstå den därmed 
förbundna risken.

Or. en

Ändringsförslag 811
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Penningmarknadsinstrument, 
exklusive sådana som omfattar derivat 
eller innehåller en struktur som gör det 
svårt för kunden att förstå den därmed 
förbundna risken.

3. Penningmarknadsinstrument.

Or. en

Motivering

Eftersom instrument som är upptagna och handlas på reglerade marknader är föremål för 
gemensamma EU-regler när det gäller publicering av information, offentliggörande av 
nyckelfakta eller föremål för särskilda bestämmelser när det gäller riskhantering och 
förvaring (UCITS-fonder och AIF-fonder), ska dessa produkter generellt vara tillgängliga för 
investerare.

Ändringsförslag 812
Syed Kamall, Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Penningmarknadsinstrument, 
exklusive sådana som omfattar derivat 
eller innehåller en struktur som gör det 
svårt för kunden att förstå den därmed 
förbundna risken.

(iii) Penningmarknadsinstrument.
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Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 813
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Penningmarknadsinstrument, 
exklusive sådana som omfattar derivat eller 
innehåller en struktur som gör det svårt för
kunden att förstå den därmed förbundna 
risken.

(iii) Penningmarknadsinstrument, 
exklusive sådana som omfattar derivat eller 
innehåller en struktur som skulle göra det 
svårt för en kund att förstå den därmed 
förbundna risken eller derivaten inte ökar 
risken för investeraren.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att uppnå målet att garantera att derivat inte ökar risken för 
slutinvesteraren.

Ändringsförslag 814
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Aktier eller andelar i fondandelar 
exklusive strukturerade fondföretag som 
avses i artikel 36.1 andra stycket i 
kommissionens förordning (EU) 

utgår
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nr 583/2010.

Or. en

Motivering

Så länge det inte finns något rättsligt beslut om lämpligheten för vissa UCITS-produkter för 
icke-professionella kunder, bör undantag från lämplighetstestet infogas under artikel 25.3 v. 
Det är vår uppgift at finna en definition för UCITS-fond i omarbetningen av UCITS-direktivet 
som garanterar lämpligheten för icke-professionella investerare av alla företag för kollektiva 
investeringar i överlåtbara värdepapper.

Ändringsförslag 815
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Aktier eller andelar i fondandelar 
exklusive strukturerade fondföretag som 
avses i artikel 36.1 andra stycket i 
kommissionens förordning (EU) 
nr 583/2010.

utgår

Or. en

Motivering

Begreppet komplicerade/okomplicerade produkter hör inte hemma i UCITS-världen.

Ändringsförslag 816
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Aktier eller andelar i fondandelar 
exklusive strukturerade fondföretag som 
avses i artikel 36.1 andra stycket i 
kommissionens förordning (EU) 

utgår
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nr 583/2010.

Or. en

Ändringsförslag 817
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Aktier eller andelar i fondandelar
exklusive strukturerade fondföretag som 
avses i artikel 36.1 andra stycket i 
kommissionens förordning (EU) 
nr 583/2010.

(iv) Aktier eller andelar i UCITS-fonder.

Or. en

Ändringsförslag 818
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Aktier eller andelar i fondandelar
exklusive strukturerade fondföretag som 
avses i artikel 36.1 andra stycket i 
kommissionens förordning (EU) 
nr 583/2010.

(iv) Aktier eller andelar i UCITS-fonder..

Or. en

Motivering

Det mycket framgångsrika UCITS-varumärket skulle kunna tappa anseende hos 
tillsynsmyndigheter och investerare utanför EU om vissa UCITS-fonder inte längre 
automatiskt betraktas som okomplicerade, eftersom de skulle kunna anses vara olämpliga för 
icke-professionella investerare. Europeiska investerares förtroende för UCITS-fonder skulle 
också kunna påverkas. Komplexitet är inte detsamma som risk. Tvärtom minskar många av 
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UCITS-fondernas särdrag riskerna för investerare som är hög i klassiska finansiella 
instrument som aktier och obligationer.

Ändringsförslag 819
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Aktier eller andelar i fondandelar
exklusive strukturerade fondföretag som 
avses i artikel 36.1 andra stycket i 
kommissionens förordning (EU) 
nr 583/2010.

(iv) Aktier eller andelar i UCITS-fonder.

Or. en

Ändringsförslag 820
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Aktier eller andelar i fondandelar
exklusive strukturerade fondföretag som 
avses i artikel 36.1 andra stycket i 
kommissionens förordning (EU) 
nr 583/2010.

(iv) Aktier eller andelar i UCITS-fonder.

Or. en

Motivering

En kategorisering av UCITS-fonderna skulle kunna få människor att tvivla på om 
UCITS-regelverk är sunt. Komplexiteten, som härstammar från innovationen i 
kapitalförvaltningen, innebär inte nödvändigtvis större risker för resultatet av investeringen. 
Man bör därför inte inrikta sig på komplexiteten som sådan, utan snarare på svårigheten för 
kunderna att förstå de inneboende riskerna. Dessa bör behandlas i det nuvarande regelverket 
för UCITS-fonder snarare än inom MiFID.
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Ändringsförslag 821
Syed Kamall, Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Aktier eller andelar i fondandelar
exklusive strukturerade fondföretag som 
avses i artikel 36.1 andra stycket i 
kommissionens förordning (EU) 
nr 583/2010.

(iv) Aktier eller andelar i UCITS-fonder.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 822
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Aktier eller andelar i fondandelar
exklusive strukturerade fondföretag som 
avses i artikel 36.1 andra stycket i 
kommissionens förordning (EU) 
nr 583/2010.

iv) Aktier eller andelar i UCITS-fonder.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 823
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Aktier eller andelar i fondandelar
exklusive strukturerade fondföretag som 
avses i artikel 36.1 andra stycket i 
kommissionens förordning (EU) 
nr 583/2010.

4. Aktier eller andelar i UCITS-fonder eller 
alternativa investeringsfonder (AIF) 
enligt direktiv 2011/61/EU då de erbjuds 
icke-professionella investerare.

Or. en

Motivering

Eftersom instrument som är upptagna och handlas på reglerade marknader är föremål för 
gemensamma EU-regler när det gäller publicering av information, offentliggörande av 
nyckelfakta eller föremål för särskilda bestämmelser när det gäller riskhantering och 
förvaring (UCITS-fonder och AIF-fonder), ska dessa produkter generellt vara tillgängliga för 
investerare.

Ändringsförslag 824
Diogo Feio

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Aktier eller andelar i fondandelar
exklusive strukturerade fondföretag som 
avses i artikel 36.1 andra stycket i 
kommissionens förordning (EU) 
nr 583/2010.

(iv) Aktier eller andelar i UCITS-fonder 
exklusive strukturerade fondföretag som 
avses i artikel 36.1 andra stycket i 
kommissionens förordning (EU) 
nr 583/2010 och andra UCITS-fonder 
baserade på komplicerad 
portföljförvaltningsteknik.
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Or. en

Motivering

Inte bara strukturerade UCITS-fonder utan också andra UCITS-fonder baserade på 
komplicerad portföljförvaltningsteknik bör betraktas som komplicerade finansiella 
instrument, eftersom UCITS-regelverket gör det möjligt för dem att vara lika komplicerade 
som andra strukturerade instrument.

Ändringsförslag 825
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) Aktier eller andelar i fondandelar
exklusive strukturerade fondföretag som 
avses i artikel 36.1 andra stycket i 
kommissionens förordning (EU) 
nr 583/2010.

(iv) Aktier eller andelar i UCITS-fonder 
exklusive strukturerade fondföretag som 
avses i artikel 36.1 andra stycket i 
kommissionens förordning (EU) nr 
583/2010 som inte uppfyller kraven i 
artikel 38 i kommissionens 
direktiv 2006/73/EG.

Or. en

Ändringsförslag 826
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) Andra okomplicerade finansiella 
instrument i enlighet med denna punkt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 827
Astrid Lulling



PE489.465v01-00 110/183 AM\901765SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) Andra okomplicerade finansiella 
instrument i enlighet med denna punkt.

5. Andra liknande finansiella instrument
som är upptagna och handlas på 
reglerade marknader eller MTF-
plattformar och för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, i enlighet med denna punkt.

Or. en

Motivering

Eftersom instrument som är upptagna och handlas på reglerade marknader är föremål för 
gemensamma EU-regler när det gäller publicering av information, offentliggörande av 
nyckelfakta eller föremål för särskilda bestämmelser när det gäller riskhantering och 
förvaring (UCITS-fonder och AIF-fonder), ska dessa produkter generellt vara tillgängliga för 
investerare.

Ändringsförslag 828
Syed Kamall, Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – led a – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) Andra okomplicerade finansiella 
instrument i enlighet med denna punkt.

(v) Andra finansiella instrument, inklusive 
strukturerade UCITS-fonder och andelar 
i icke-UCITS-fonder som av ett 
värdepappersföretag bedöms som 
okomplicerade.

Or. en

Motivering

Det finns anledning att från fall till fall bedöma det finansiella instrumentets komplexitet 
snarare än att betrakta samtliga som komplicerade.

Ändringsförslag 829
Sylvie Goulard
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Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Värdepappersföretaget ska upprätta en 
dokumentation som innehåller de mellan 
företaget och kunden överenskomna 
handlingarna i vilket eller vilka parternas 
rättigheter och skyldigheter anges, samt 
övriga villkor för företagets 
tillhandahållande av tjänster till kunden. 
Rättigheter och skyldigheter för 
överenskommelsens parter kan ingå i 
form av hänvisningar till andra 
handlingar eller rättsakter.

4. När investeringstjänsten härrör sig till 
ett investeringsråd i samband med en 
komplicerad produkt enligt punkt 3 a som 
en kund tecknat sig för, ska 
värdepappersföretaget tillhandahålla 
kunden en fortgående periodiskt 
återkommande bedömning av ett sådant 
finansiellt instruments lämplighet och 
ändamålsenlighet.

Or. en

Ändringsförslag 830
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kunden måste av värdepappersföretaget 
få en tillfredsställande rapportering om de 
tjänster företaget tillhandahållit.
Rapporteringen ska inkludera regelbundna 
meddelanden till kunder, med beaktande 
av typen av och komplexiteten hos de 
aktuella finansiella instrumenten och 
arten av den tjänst som tillhandahålls 
kunden och ska i förekommande fall 
innehålla uppgifter om kostnaderna för de 
transaktioner och tjänster som utförts för 
kundens räkning. När 
värdepappersföretaget tillhandahåller 
investeringsrådgivning ska det ange hur 
den rådgivning som ges motsvarar kundens 
personliga egenskaper.

5. Kunden måste av värdepappersföretaget 
få en tillfredsställande rapportering om de 
tjänster företaget tillhandahållit. I händelse 
av en portföljförvaltning eller under 
förutsättning att ett värdepappersföretag 
erbjuder och kommer överens om en 
sådan tjänst med sina kunder ska denna 
rapportering inkludera regelbundna 
meddelanden till kunderna om de 
relevanta finansiella instrumentens 
resultat och en periodiskt återkommande 
bedömning av de rekommenderade 
instrumentens lämplighet.
Rapporteringen ska i förekommande fall 
innehålla uppgifter om kostnaderna för de 
transaktioner och tjänster som utförts för 
kundens räkning. När 
värdepappersföretaget i enlighet med 
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artikel 24.3 tillhandahåller 
investeringsrådgivning ska det ange hur 
den rådgivning som ges motsvarar kundens 
preferenser, behov och andra personliga 
egenskaper.

Or. en

Motivering

Denna text klargör att denna tjänst måste tillhandahållas i händelse av portföljförvaltning 
eller då värdepappersföretaget erbjuder investeringsråd till sina kunder och då det 
uttryckligen kommit överens med dessa om denna rådgivning. Vidare ställer den sig bakom 
att värdepappersföretaget, när det tillhandahåller investeringsrådgivning, ska ange hur den 
rådgivning som ges är förenlig med kundens personliga egenskaper. Ett klargörande bör 
göras så att kundens preferenser och behov också ingår.

Ändringsförslag 831
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kunden måste av värdepappersföretaget 
få en tillfredsställande rapportering om de 
tjänster företaget tillhandahållit. 
Rapporteringen ska inkludera 
regelbundna meddelanden till kunder, 
med beaktande av typen av och 
komplexiteten hos de aktuella finansiella 
instrumenten och arten av den tjänst som 
tillhandahålls kunden och ska i 
förekommande fall innehålla uppgifter om 
kostnaderna för de transaktioner och 
tjänster som utförts för kundens räkning. 
När värdepappersföretaget tillhandahåller 
investeringsrådgivning ska det ange hur 
den rådgivning som ges motsvarar kundens 
personliga egenskaper. 

5. Kunden måste av värdepappersföretaget 
få en tillfredsställande rapportering om de 
tjänster företaget tillhandahållit. Om 
rådgivningstjänster tillhandahålls 
regelbundet, ska företagen informera 
kunderna om hur ofta rapporteringen 
återkommer. Rapporteringen ska i 
förekommande fall innehålla uppgifter om 
kostnaderna för de transaktioner och 
tjänster som utförts för kundens räkning. 
När värdepappersföretaget tillhandahåller 
investeringsrådgivning enligt artikel 24.3 
ska det ange hur den rådgivning som ges 
motsvarar kundens personliga egenskaper.

Or. en
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Ändringsförslag 832
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kunden måste av värdepappersföretaget 
få en tillfredsställande rapportering om de 
tjänster företaget tillhandahållit. 
Rapporteringen ska inkludera regelbundna 
meddelanden till kunder, med beaktande av 
typen av och komplexiteten hos de aktuella 
finansiella instrumenten och arten av den 
tjänst som tillhandahålls kunden och ska i 
förekommande fall innehålla uppgifter om 
kostnaderna för de transaktioner och 
tjänster som utförts för kundens räkning. 
När värdepappersföretaget tillhandahåller 
investeringsrådgivning ska det ange hur 
den rådgivning som ges motsvarar kundens 
personliga egenskaper. 

5. Kunden måste av värdepappersföretaget 
få en tillfredsställande rapportering 
skriftligen eller på ett varaktigt medium 
om de tjänster företaget tillhandahållit. 
Rapporteringen ska inkludera regelbundna 
meddelanden till kunder, med beaktande av 
typen av och komplexiteten hos de aktuella 
finansiella instrumenten och arten av den 
tjänst som tillhandahålls kunden och ska i 
förekommande fall innehålla uppgifter om 
kostnaderna för de transaktioner och 
tjänster som utförts för kundens räkning. 
Om det i tjänsterna ingick att 
försäljningar skulle genomföras, ska det i 
rapporteringen framgå om försäljningen 
genomfördes i enlighet med 
värdepappersföretagets interna 
försäljningsmål. När 
värdepappersföretaget tillhandahåller 
investeringsrådgivning ska det ange hur 
den rådgivning som ges motsvarar kundens 
personliga egenskaper.

Esma ska senast den […]* utarbeta 
riktlinjer för innehåll i och utformning av 
den rapportering som ska tillhandahållas 
kunden.
_________________
*EUT, för in datum: …

Or. en

Ändringsförslag 833
Gay Mitchell

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kunden måste av värdepappersföretaget 
få en tillfredsställande rapportering om de 
tjänster företaget tillhandahållit. 
Rapporteringen ska inkludera regelbundna 
meddelanden till kunder, med beaktande av 
typen av och komplexiteten hos de aktuella 
finansiella instrumenten och arten av den 
tjänst som tillhandahålls kunden och ska i 
förekommande fall innehålla uppgifter om 
kostnaderna för de transaktioner och 
tjänster som utförts för kundens räkning. 
När värdepappersföretaget tillhandahåller 
investeringsrådgivning ska det ange hur 
den rådgivning som ges motsvarar kundens 
personliga egenskaper. 

5. Kunden måste av värdepappersföretaget 
få en tillfredsställande rapportering 
skriftligen om de tjänster företaget 
tillhandahållit. Rapporteringen ska 
inkludera regelbundna meddelanden till 
kunder, med beaktande av typen av och 
komplexiteten hos de aktuella finansiella 
instrumenten och arten av den tjänst som 
tillhandahålls kunden och ska i 
förekommande fall innehålla uppgifter om 
kostnaderna för de transaktioner och 
tjänster som utförts för kundens räkning. 
När värdepappersföretaget tillhandahåller 
investeringsrådgivning ska det ange hur 
den rådgivning som ges motsvarar kundens 
personliga egenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 834
Herbert Dorfmann

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Med beaktande av typen av och 
komplexiteten hos de finansiella 
instrumenten och arten av den tjänst som 
tillhandahålls kunden ska 
medlemsstaterna tillåta 
värdepappersföretag att tillhandahålla 
årliga meddelanden till kunderna i 
standardiserad form.

Or. en

Ändringsförslag 835
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 6 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 anta åtgärder som ska 
säkerställa att värdepappersföretagen följer 
de principer som anges i dessa punkter när 
de tillhandahåller investeringstjänster eller 
sidotjänster till sina kunder. I dessa 
delegerade akter ska följande beaktas:

6. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som specificerar de
åtgärder som ska säkerställa att 
värdepappersföretagen följer de principer 
som anges i dessa punkter när de 
tillhandahåller investeringstjänster eller 
sidotjänster till sina kunder. I dessa 
delegerade akter ska följande beaktas:

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

Or. en

Motivering

Detta är ett tekniskt ärende och bör genomföras av Esma.

Ändringsförslag 836
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. När investeringsrådgivning ges till en 
kund och det i samband med denna 
rådgivning ges någon form av incitament 
till rådgivaren, ska rådgivaren informera 
varje kund regelbundet, åtminstone en 
gång per år, om rådgivningsincitamentets 
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art och storlek och de respektive order 
som hänför sig till respektive kund.

Or. en

Ändringsförslag 837
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Esma ska senast den [] utarbeta, och 
regelbundet uppdatera, riktlinjer för 
bedömningen av finansiella instrument 
som innehåller en struktur som gör det 
svårt för kunden att förstå den därmed 
förbundna risken i enlighet med punkt 3 a.

7. Esma ska senast den [18 månader] 
utarbeta, och regelbundet uppdatera, 
tekniska standarder för bedömningen av 
de finansiella instrument som avses i 
punkt 3, vilka omfattar derivat och 
innehåller en struktur som gör det ytterst 
komplicerat för en icke-professionell 
investerare att förstå dessa instrument, i 
syfte att fastställa vilka av dessa som 
skulle falla inom tillämpningsområdet för 
det system som avses i denna punkt med 
undantag av UCITS-fonder. I sin 
bedömning ska Esma beakta huruvida 
komplexiteten i var och en av dessa 
produkter minskar risken för 
investerarna, jämfört med produkterna i 
punkt 3.

Or. en

Motivering

Esma ska kunna uppdatera förteckningen över produkter under artikel 25.3 på lämplig grund 
och då beakta riskkriterierna. De ovan förtecknade produkterna är föremål för specifika 
EU-förordningar. Förändringar i UCITS-förordningen ska införas under deras specifika 
regelverk som snart ska ses över. Dessutom ökar komplexitet inte alltid risken.

Ändringsförslag 838
Alfredo Pallone
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Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Esma ska senast den [] utarbeta, och 
regelbundet uppdatera, riktlinjer för 
bedömningen av finansiella instrument 
som innehåller en struktur som gör det 
svårt för kunden att förstå den därmed 
förbundna risken i enlighet med punkt 3 a.

7. Esma ska senast den [] utarbeta, och 
regelbundet uppdatera, tekniska 
standarder för bedömningen av finansiella 
instrument som omfattar derivat,
innehåller en struktur eller är icke-likvida, 
i syfte att fastställa vilka bland dessa 
produkter som skulle kunna falla under 
tillämpningsområdet för punkt 3. I sin 
bedömning ska Esma beakta huruvida 
komplexiteten och/eller icke-likviditeten i 
var och en av dessa produkter gör det 
svårt för kunden att förstå de därmed 
förbundna riskerna i enlighet med 
punkt 3 a.

Or. en

Ändringsförslag 839
Diogo Feio

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Esma ska senast den [] utarbeta, och 
regelbundet uppdatera, riktlinjer för 
bedömningen av finansiella instrument 
som innehåller en struktur som gör det 
svårt för kunden att förstå den därmed 
förbundna risken i enlighet med punkt 3 a.

7. Esma ska senast den [] utarbeta, och 
regelbundet uppdatera, riktlinjer för 
bedömningen av finansiella instrument 
som innehåller en struktur som gör det 
svårt för kunden att förstå den därmed 
förbundna risken i enlighet med punkt 3 a 
och av UCITS-fonder baserade på 
komplicerad portföljförvaltningsteknik.

Or. en

Ändringsförslag 840
Pervenche Berès
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Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Värdepappersföretagen ska rätta sig 
efter bestämmelserna i förordningen om 
paketerade investeringsprodukter.

Or. fr

Ändringsförslag 841
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25a
Rekryteringspolitik och arbetsvillkor för 

anställda med kundkontakter
För att garantera att bestämmelserna om 
investerarskydd i artiklarna 24 och 25 i 
detta direktiv efterlevs ska 
medlemsstaterna kräva att 
värdepappersföretag upprätthåller en 
lämplig rekryteringspolitik och korrekta 
arbetsvillkor för de anställda som ger råd, 
tillhandahåller tjänster och säljer 
finansiella produkter till kunder. Dessa 
anställda ska
a) vara på tillräckligt höga kvalifikations-
och kunskapsnivåer för de tjänster och 
produkter som de erbjuder,
b) fortlöpande få adekvat utbildning och 
uppdaterad information om nya tjänster 
och produkter,
c) få den tid och de resurser de behöver 
för att kunna ge övervägda och 
heltäckande råd och tillhandahålla 
kunderna all relevant information,
d) inte bli föremål för ensidiga 
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försäljningsstrategier, som till exempel är 
baserade på orimliga försäljningsmål 
eller försäljningsinstruktioner som pekar 
ut en specifik tjänst eller produkt, vilket 
skapar incitament för att avvika från att 
ge rättvisa och ärliga rekommendationer 
som ligger i kundens bästa intresse.

Or. en

Ändringsförslag 842
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värdepappersföretagen ska rätta sig efter 
bestämmelserna i förordningen (EU) 
nr …/… om paketerade 
investeringsprodukter.

Or. fr

Ändringsförslag 843
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26 a
Minimikrav på kompetens
1. Medlemsstaterna ska se till att personal 
i värdepappersföretag har en lämplig 
kunskaps- och kompetensnivå i samband 
med finansiella tjänster eller, i 
förekommande fall, sidotjänster för att 
tillgodose kraven i artikel 14 i detta 
direktiv.
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2. Medlemsstaterna ska se till att en 
lämplig kunskaps- och kompetensnivå 
fastställs utifrån kvalifikationer de 
erkänner eller erfarenheter.
3. Medlemsstaterna ska se till att 
värdepappersföretag tillhandahåller sin 
personal tillräcklig och ändamålsenlig 
utbildning för att tillse att dessa 
bestämmelser efterlevs.
4. Medlemsstaterna ska offentliggöra de 
kriterier de upprättat för att 
värdepappersföretagens personal ska 
uppfylla kompetenskraven. Dessa kriterier 
ska inbegripa en förteckning över de 
kvalifikationer som de erkänner.
5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 anta åtgärder för att specificera 
kraven i punkt 1 och 2, och i synnerhet de 
nödvändiga kraven för lämplig kunskap 
och kompetens.

Or. en

Motivering

Man måste se till att personal som tillhandahåller investeringstjänster är tillräckligt 
kvalificerade. Det måste vara företagets ansvar att tillhandahålla fortbildning och 
kompetensutveckling. I kommissionens förslag till direktiv om 
bostadslåneavtal 2011/0062(COD) föreslås en liknande formulering. Med tanke på de 
komplicerade investeringsprodukterna är införandet av kvalifikationskrav till och med mer 
relevant i MiFID-direktivet.

Ändringsförslag 844
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag när de utför order 
vidtar alla rimliga åtgärder för att uppnå 

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag när de utför order 
erhåller bästa möjliga pris. Om kunden 
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bästa möjliga resultat för sina kunder med 
beaktande av pris, kostnad, skyndsamhet, 
sannolikhet för utförande och avveckling, 
storlek, art eller varje annat övervägande 
av intresse för utförandet av ordern. Om 
kunden har givit specifika instruktioner 
ska dock värdepappersföretaget vara 
skyldigt att utföra ordern i enlighet med 
dessa.

har givit specifika instruktioner, ska dock 
värdepappersföretaget när de utför order 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
uppnå bästa möjliga resultat med 
beaktande av pris, kostnad, skyndsamhet, 
sannolikhet för utförande och avveckling, 
storlek, art eller varje annat övervägande 
av intresse för utförandet av ordern, och då 
beakta de specifika instruktionerna.

Or. en

Motivering

Principen om bästa möjliga utförande har hittills varit ytterst ineffektiv.

Ändringsförslag 845
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag när de utför order 
vidtar alla rimliga åtgärder för att uppnå 
bästa möjliga resultat för sina kunder med 
beaktande av pris, kostnad, skyndsamhet, 
sannolikhet för utförande och avveckling, 
storlek, art eller varje annat övervägande 
av intresse för utförandet av ordern. Om 
kunden har givit specifika instruktioner ska 
dock värdepappersföretaget vara skyldigt 
att utföra ordern i enlighet med dessa.

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag när de utför order 
vidtar alla rimliga åtgärder för att uppnå 
bästa möjliga resultat för sina kunder med 
beaktande av pris, kostnad, skyndsamhet, 
sannolikhet för utförande och avveckling, 
storlek, art eller varje annat övervägande 
av intresse för utförandet av ordern. Om 
kunden har givit specifika instruktioner ska 
dock värdepappersföretaget vara skyldigt 
att utföra ordern i enlighet med dessa.
Efter att ha utfört en transaktion för en 
kund ska värdepappersföretaget på 
begäran tillgängliggöra information om 
hur ordern utfördes och på vilken 
handelsplats.

Or. en

Motivering

I syfte att göra kraven på bästa möjliga utförande mer meningsfulla för investerarna, är det 
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viktigt att de får reda på hur och var deras transaktioner utfördes om de skulle begära 
information om detta.

Ändringsförslag 846
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att varje 
handelsplats minst en gång årligen 
kostnadsfritt offentliggör data om 
kvaliteten på utförandet av transaktioner på 
den handelsplatsen. Regelbundna rapporter 
ska inbegripa detaljerade uppgifter om pris, 
utförandehastighet och sannolikhet för 
utförande för enskilda finansiella 
instrument.

2. Medlemsstaterna ska kräva att varje 
handelsplats minst en gång årligen på 
begäran offentliggör data om kvaliteten på 
utförandet av transaktioner på den 
handelsplatsen. Regelbundna rapporter ska 
inbegripa detaljerade uppgifter om pris, 
utförandehastighet och sannolikhet för 
utförande för enskilda finansiella 
instrument.

Or. en

Motivering

Man måste noggrant överväga kostnaderna gentemot fördelarna för kunderna när det gäller 
att offentliggöra data. Handelsplatsen måste kunna ta ut en avgift av dem som önskar data på 
begäran.

Ändringsförslag 847
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Ett värdepappersföretag ska inte få 
någon ersättning eller fördel av att 
dirigera order till en särskild handelsplats 
eller något annat handelsarrangemang 
och ska inte heller inrätta ett 
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arrangemang som gör att flöden 
systematiskt dirigeras till vissa 
handelsplatser eller några andra 
handelsarrangemang.

Or. en

Motivering

Ersättning för orderflöden står i fullständig strid med principen om bästa utförande.

Ändringsförslag 848
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretaget, när det i riktlinjerna 
för utförande av order anges att kundorder 
kan verkställas utanför en reglerad 
marknad, en MTF-plattform eller en 
OTF-plattform , särskilt informerar sina 
kunder eller presumtiva kunder om denna 
möjlighet. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen i förväg erhåller 
uttryckligt godkännande från sina kunder 
innan de börjar utföra deras kundorder 
utanför reglerade marknader , 
MTF-plattformar eller OTF-plattformar
eller MTF-plattformar. 
Värdepappersföretag får inhämta detta 
godkännande antingen i form av ett 
generellt godkännande eller i samband 
med enskilda transaktioner.

Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretaget, när det i riktlinjerna 
för utförande av order anges att kundorder 
kan verkställas utanför en reglerad 
marknad, en MTF-plattform eller en 
OTF-plattform , särskilt informerar sina 
kunder eller presumtiva kunder om denna 
möjlighet. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen i förväg erhåller 
uttryckligt godkännande från sina kunder 
innan de börjar utföra deras kundorder 
utanför reglerade marknader , 
MTF-plattformar eller OTF-plattformar
eller MTF-plattformar. 
Värdepappersföretag ska inhämta detta 
godkännande i samband med enskilda 
transaktioner. När order utförs utanför 
reglerade marknader eller en 
MTF-plattform, ska ett 
värdepappersföretag erhålla bästa möjliga 
pris för sina kunder.

Or. en
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Ändringsförslag 849
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretaget, när det i riktlinjerna 
för utförande av order anges att kundorder 
kan verkställas utanför en reglerad 
marknad, en MTF-plattform eller en 
OTF-plattform, särskilt informerar sina 
kunder eller presumtiva kunder om denna 
möjlighet. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen i förväg erhåller 
uttryckligt godkännande från sina kunder 
innan de börjar utföra deras kundorder 
utanför reglerade marknader, 
MTF-plattformar eller OTF-plattformar
eller MTF-plattformar. 
Värdepappersföretag får inhämta detta 
godkännande antingen i form av ett 
generellt godkännande eller i samband med 
enskilda transaktioner.

Medlemsstaterna skall kräva att 
värdepappersföretaget, när det i riktlinjerna 
för utförande av order anges att kundorder 
kan verkställas utanför en reglerad 
marknad eller en MTF-plattform, särskilt 
informerar sina kunder eller presumtiva 
kunder om denna möjlighet. 
Medlemsstaterna skall kräva att 
värdepappersföretagen i förväg erhåller 
uttryckligt godkännande från sina kunder 
innan de börjar utföra deras kundorder 
utanför reglerade marknader eller 
MTF-plattformar. Värdepappersföretag får 
inhämta detta godkännande antingen i form 
av ett generellt godkännande eller i 
samband med enskilda transaktioner.

Or. en

Ändringsförslag 850
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen övervakar hur deras 
system och riktlinjer för utförandet av 
order fungerar i praktiken så att de kan 
konstatera och avhjälpa eventuella brister. 
De ska särskilt regelbundet bedöma om de 
val av handelsplatser för utförandet som 
anges i riktlinjerna för utförande av order 

Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen övervakar hur deras 
system och riktlinjer för utförandet av 
order fungerar i praktiken så att de kan 
konstatera och avhjälpa eventuella brister 
och överlämna resultaten av denna
övervakning till den behöriga 
myndigheten åtminstone var 
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erbjuder det för kunden bästa möjliga 
resultatet eller om de behöver ändra sitt 
system för utförande av order. 
Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen meddelar kunderna 
varje väsentlig förändring av sitt system 
eller sina riktlinjer för utförande av order.

tredje månad. De ska särskilt regelbundet 
bedöma om de val av handelsplatser för 
utförandet som anges i riktlinjerna för 
utförande av order erbjuder det för kunden 
bästa möjliga resultatet eller om de 
behöver ändra sitt system för utförande av 
order. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen meddelar kunderna 
varje väsentlig förändring av sitt system 
eller sina riktlinjer för utförande av order.
Medlemsstaterna ska dra in 
auktorisationen för de 
värdepappersföretag vars orderutförande 
regelbundet och högst påfallande 
misslyckas med att garantera bästa 
möjliga resultat för sina kunder när 
företagen utför order utanför reglerade 
marknader eller MTF-plattformar 

Or. en

Ändringsförslag 851
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen årligen gör en 
sammanfattning av och offentliggör, för 
varje klass av finansiella instrument, de 
fem främsta handelsplatserna där de 
utförde kundorder under föregående år.

Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen månatligen
offentliggör, för varje klass av finansiella 
instrument, de fem främsta 
handelsplatserna i fråga om lagda 
handelsvolymer där de utförde kundorder 
under föregående månad, med uppgifter 
om utförandekvalitet, och potentiella 
prisförbättringar som de erhållit för 
utförandet av dessa kundorder på dessa 
handelsplatser. Dessa uppgifter ska 
räknas ut av oberoende tredje parter.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att ha offentliggöranderegler för värdepappersföretag när det gäller att för 
varje klass av finansiella instrument offentliggöra de fem främsta handelsplatserna där de 
utför kundorder. De bör förstärkas vad avser frekvens och uppgifter om utförandekvalitet. 

Ändringsförslag 852
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen årligen gör en 
sammanfattning av och offentliggör, för 
varje klass av finansiella instrument, de 
fem främsta handelsplatserna där de 
utförde kundorder under föregående år.

Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen månatligen gör en 
sammanfattning av och offentliggör, för 
varje klass av finansiella instrument, de 
fem främsta handelsplatserna där de 
utförde kundorder under föregående år. 
Dessa sammanfattningar ska inbegripa 
kriterier för urval av handelsplatser och 
lämna uppgifter om hur deras system och 
riktlinjer för utförandet av order fungerar 
i praktiken för att garantera bästa 
utförande för sina kunder.

Or. en

Motivering

En årlig sammanfattning är inte relevant för investerare. Detaljerad information ska vara 
tillgänglig för att göra det möjligt för investerare att jämföra den utförandekvalitet som 
erbjuds av olika värdepappersföretag.

Ändringsförslag 853
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att Medlemsstaterna ska kräva att 
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värdepappersföretagen årligen gör en 
sammanfattning av och offentliggör, för 
varje klass av finansiella instrument, de 
fem främsta handelsplatserna där de 
utförde kundorder under föregående år. 

värdepappersföretagen årligen gör en 
sammanfattning av och offentliggör, för 
varje klass av finansiella instrument, de 
fem främsta handelsplatserna där de 
utförde kundorder under föregående år, 
såvida de inte i sin politik för bästa 
utförande valt att bara utföra kundorder 
på primärmarknaden.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras att det fortfarande är möjligt att bara utföra order på primärmarknaden 
så att inte ytterligare bördor påförs småmäklare.

Ändringsförslag 854
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen årligen gör en 
sammanfattning av och offentliggör, för 
varje klass av finansiella instrument, de 
fem främsta handelsplatserna där de 
utförde kundorder under föregående år.

Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen på begäran gör en 
sammanfattning av och offentliggör, för 
varje klass av finansiella instrument, de 
fem främsta handelsplatserna där de 
utförde kundorder under föregående år.

Or. en

Motivering

Man måste noggrant överväga kostnaderna gentemot fördelarna för kunderna när det gäller 
att offentliggöra data. Värdepappersföretaget måste kunna ta ut en avgift av dem som önskar 
data på begäran.

Ändringsförslag 855
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen på sina kunders 
begäran kan visa att de har verkställt deras 
order i enlighet med företagets riktlinjer för 
utförandet.

6. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen på sina kunders 
begäran kan visa att de har verkställt deras 
order i enlighet med företagets riktlinjer för 
utförandet och i enlighet med detta 
direktiv. Värdepappersföretagen ska på 
begäran av en kund informera denne om 
den handelsplats till vilken kundens order 
dirigerades för utförande under den 
sexmånadersperiod som föregick begäran, 
och, i förekommande fall, tidpunkten för 
transaktionerna till följd av dessa order 
samt priset och omfattningen av andra 
transaktioner som utförts under samma 
period.

Or. en

Motivering

Kunderna bör verkligen kunna kontrollera kvaliteten på värdepappersföretagets 
orderutförande.

Ändringsförslag 856
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om:

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

Or. en

Motivering

Det verkar onödigt att både kommissionen och Esma ska arbeta med samma frågor. Eftersom 
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denna fråga är mer teknisk än politisk, bör Esma utföra arbetet.

Ändringsförslag 857
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 27a
Medlemsstaterna ska sörja för att de 
behöriga nationella myndigheterna 
övervakar att värdepappersföretagen 
följer reglerna för bästa möjliga 
utförande som fastställts i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 858
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om åtgärder som ska ange

3. För att sörja för att de åtgärder som 
avser att skydda investerare och få 
marknaderna att fungera på ett välordnat 
sätt tar hänsyn till den tekniska 
utvecklingen på finansmarknaderna och 
för att se till att punkterna 1 och 2 
tillämpas enhetligt, ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 94 i fråga om åtgärder 
som ska ange

Or. en

Motivering

Kommissionens ursprungliga ordalydelse från MiFID I återinförs, eftersom den förblir en 
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avgörande beståndsdel i direktivet.

Ändringsförslag 859
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 3 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om åtgärder som ska 
ange

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

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk fråga och därför är Esma bäst placerad för att lägga fram förslag i detta 
ärende.

Ändringsförslag 860
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 3 – styckena 1a-1b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 861
Ildikó Gáll-Pelcz, Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska förbjuda anknutna 
ombud som är registrerade på 
medlemsstaternas territorier att handha 
kunders pengar och/eller finansiella 
instrument.

Medlemsstaterna får i enlighet med 
artikel 16.6, 16.8 och 16.9 tillåta anknutna 
ombud som är registrerade på 
medlemsstaternas territorier att handha 
kunders pengar och/eller finansiella 
instrument för det värdepappersföretags 
räkning och under det 
värdepappersföretags fulla ansvar som 
ombudet företräder på sitt territorium 
eller, i händelse av en gränsöverskridande 
operation, på ett territorium tillhörande 
en medlemsstat som tillåter anknutna 
ombud att handha kunders pengar, under 
förutsättning att värdepappersföretaget 
som det anknutna ombudet företräder, 
har tillstånd att handha kunders pengar.

Or. en

Motivering

MiFID I gav medlemsstaterna en möjlighet att tillåta anknutna ombud på deras territorier att 
handha kunders pengar och/eller finansiella instrument om ombuden verkar under det 
värdepappersföretags fulla ansvar som de företräder. I det föreliggande förslaget har 
kommissionen emellertid valt att låta denna möjlighet utgå. Flera medlemsstater har använt 
denna möjlighet för anknutna ombud för värdepappersföretag som också hanterade kunders 
pengar, och de har inte haft några negativa erfarenheter eller klagomål.

Ändringsförslag 862
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. 1 Anknutna ombud ska införas i det 
offentliga registret i den medlemsstat där 
de har sitt driftsställe. Esma ska på sin 
webbplats offentliggöra hänvisningar eller 
länkar till de offentliga register som 
upprättats enligt denna artikel av de 
medlemsstater som beslutat att tillåta 
värdepappersföretag att utse anknutna 
ombud.

3. Anknutna ombud ska införas i det 
offentliga registret i medlemsstaten. Esma 
ska på sin webbplats offentliggöra 
hänvisningar eller länkar till de offentliga 
register som upprättats enligt denna artikel 
av de medlemsstater som beslutat att tillåta 
värdepappersföretag att utse anknutna 
ombud.

Or. en

Ändringsförslag 863
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att anknutna 
ombud endast införs i det offentliga
registret om det har kunnat fastställas att 
deras vandel är tillräckligt god och att de 
har tillräckliga allmänna, ekonomiska och 
fackinriktade kunskaper för att kunna ge 
fullständig och korrekt information om 
varje föreslagen tjänst till kunder eller 
presumtiva kunder.

Medlemsstaterna skall se till att anknutna 
ombud endast införs i det offentliga 
registret om det har kunnat fastställas att de 
har en tillräcklig kunskaps- och 
kompetensnivå baserad på erkända 
kvalifikationer för att kunna ge fullständig 
och korrekt information om varje 
föreslagen tjänst till kunder eller 
presumtiva kunder.

Or. en

Motivering

Investeringsråd har en enorm inverkan på medborgarnas liv. Därför ska anknutna ombud ha 
en tillräcklig nivå på sina kvalifikationer för att kunna ge råd till kunder om hur de ska 
investera sina medel.

Ändringsförslag 864
Kay Swinburne
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Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att anknutna 
ombud endast införs i det offentliga 
registret om det har kunnat fastställas att 
deras vandel är tillräckligt god och att de 
har tillräckliga allmänna, ekonomiska och 
fackinriktade kunskaper för att kunna ge 
fullständig och korrekt information om 
varje föreslagen tjänst till kunder eller 
presumtiva kunder.

Medlemsstaterna skall se till att anknutna 
ombud endast införs i det offentliga 
registret om det har kunnat fastställas att 
deras vandel är tillräckligt god och att de 
har en tillräcklig kunskaps- och 
kompetensnivå baserad på erkända 
kvalifikationer för att kunna ge fullständig 
och korrekt information om varje 
föreslagen tjänst till kunder eller 
presumtiva kunder.

Or. en

Motivering

Varje medlemsstat bör ha en miniminivå för de kvalifikationer som förväntas av dem som 
säljer finansiella produkter till icke-professionella kunder. Denna bör dock vara specifik för 
varje medlemsstat till följd av de många skillnaderna i kunskap och erfarenhet hos 
investerare i varje medlemsstat. 

Ändringsförslag 865
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att anknutna 
ombud endast införs i det offentliga 
registret om det har kunnat fastställas att 
deras vandel är tillräckligt god och att de 
har tillräckliga allmänna, ekonomiska och 
fackinriktade kunskaper för att kunna ge 
fullständig och korrekt information om 
varje föreslagen tjänst till kunder eller 
presumtiva kunder.

Medlemsstaterna skall se till att anknutna 
ombud endast införs i det offentliga 
registret när det har kunnat fastställas att 
deras vandel är tillräckligt god och att de 
har en tillräcklig kunskaps- och 
kompetensnivå baserad på erkända 
kvalifikationer för att kunna ge fullständig 
och korrekt information om varje 
föreslagen tjänst till kunder eller 
presumtiva kunder. Anknutna ombud ska 
åläggas att genomgå fortbildning för att 
uppdatera och validera sin kunskap och 
kompetens.
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Or. en

Motivering

Investeringsråd har en enorm inverkan på människors liv. Därför ska anknutna ombud ha en 
tillräcklig nivå på sina kvalifikationer för att kunna ge råd till kunder om hur de ska investera 
sina medel.

Ändringsförslag 866
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att anknutna 
ombud endast införs i det offentliga 
registret om det har kunnat fastställas att 
deras vandel är tillräckligt god och att de 
har tillräckliga allmänna, ekonomiska och 
fackinriktade kunskaper för att kunna ge 
fullständig och korrekt information om 
varje föreslagen tjänst till kunder eller 
presumtiva kunder.

Medlemsstaterna skall se till att anknutna 
ombud endast införs i det offentliga 
registret om det har kunnat fastställas att 
deras vandel är tillräckligt god och att de 
har en tillräcklig kunskaps- och 
kompetensnivå baserad på erkända 
kvalifikationer för att kunna ge fullständig 
och korrekt information om varje 
föreslagen tjänst till kunder eller 
presumtiva kunder.

Or. en

Ändringsförslag 867
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att anknutna 
ombud endast införs i det offentliga 
registret om det har kunnat fastställas att 
deras vandel är tillräckligt god och att de 
har tillräckliga allmänna, ekonomiska och 
fackinriktade kunskaper för att kunna ge 
fullständig och korrekt information om 

Medlemsstaterna skall se till att anknutna 
ombuds vandel är tillräckligt god och att de 
har tillräckliga allmänna, ekonomiska och 
fackinriktade kunskaper för att kunna ge 
fullständig och korrekt information om 
varje föreslagen tjänst till kunder eller 
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varje föreslagen tjänst till kunder eller 
presumtiva kunder.

presumtiva kunder.

Or. en

Ändringsförslag 868
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får besluta att 
värdepappersföretag kan kontrollera
huruvida de anknutna ombud de har utsett 
har tillräckligt god vandel och besitter den 
kunskap som anges i tredje stycket.

Medlemsstaterna ska se till att 
värdepappersföretag kontrollerar huruvida 
de anknutna ombud de har utsett har 
tillräckligt god vandel och besitter den 
kunskap som anges i tredje stycket.

Or. en

Ändringsförslag 869
Syed Kamall, Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 5 – styckena 1a-1b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värdepappersföretag ska tillhandahålla 
anknutna ombud fullständig och komplett 
information om sina investeringstjänster 
och finansiella instrument, som ska 
uppdateras på åtminstone kvartalsbasis 
med en maximal rapporteringsfördröjning 
på 60 dagar.
Anknutna ombud ska åläggas att 
tillhandahålla kunden eller den 
presumtiva kunden denna information 
innan ombudet får order eller placerar 
finansiella instrument.
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Or. en

Motivering

För att garantera att investerare är fullständigt informerade om potentiella intressekonflikter, 
är det av avgörande betydelse att värdepappersföretag och anknutna ombud är helt öppna 
när det gäller förbindelserna mellan tillhandahållare och ombud.

Ändringsförslag 870
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sörja för att 
värdepappersföretag som är auktoriserade 
att utföra order för kunds räkning och/eller 
att handla för egen räkning och/eller att ta 
emot och vidarebefordra order kan 
medverka till eller inleda transaktioner med 
godtagbara motparter utan att vara skyldiga 
att uppfylla kraven i artiklarna 24 (med 
undantag för punkt 3), 25 (med undantag 
för punkt 5), 27 och artikel 28.1 när det 
gäller sådana transaktioner eller när det 
gäller någon form av sidotjänst som är 
direkt knuten till sådana transaktioner.

1. Medlemsstaterna ska sörja för att 
värdepappersföretag som är auktoriserade 
att utföra order för kunds räkning och/eller 
att handla för egen räkning och/eller att ta 
emot och vidarebefordra order kan 
medverka till eller inleda transaktioner med 
godtagbara motparter utan att vara skyldiga 
att uppfylla kraven i artiklarna 24, 25, 27 
och artikel 28.1 när det gäller sådana 
transaktioner eller när det gäller någon 
form av sidotjänst som är direkt knuten till 
sådana transaktioner.

Or. en

Motivering

Förslaget utvidgar tillämpningsområdet för den information som måste tillhandahållas 
godtagbara motparter (artiklarna 24.3 och 25.5). Icke-professionella kunder bör åtnjuta 
högsta möjliga investerarskydd, medan godtagbara motparter kan försvara sina egna 
intressen, till exempel genom att besluta vilken information etc. de önskar, och 
hänvisningarna till artiklarna 24 och 25 bör därför utgå i artikel 30 (vilket innebär att 
strykningar också bör ske i artikel 25.6 c). 

Ändringsförslag 871
Pablo Zalba Bidegain
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Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sörja för att 
värdepappersföretag som är auktoriserade 
att utföra order för kunds räkning och/eller 
att handla för egen räkning och/eller att ta 
emot och vidarebefordra order kan 
medverka till eller inleda transaktioner med 
godtagbara motparter utan att vara skyldiga 
att uppfylla kraven i artiklarna 24 (med 
undantag för punkt 3), 25 (med undantag 
för punkt 5), 27 och artikel 28.1 när det 
gäller sådana transaktioner eller när det 
gäller någon form av sidotjänst som är 
direkt knuten till sådana transaktioner.

1. Medlemsstaterna ska sörja för att 
värdepappersföretag som är auktoriserade 
att utföra order för kunds räkning och/eller 
att handla för egen räkning och/eller att ta 
emot och vidarebefordra order kan 
medverka till eller inleda transaktioner med 
godtagbara motparter utan att vara skyldiga 
att uppfylla kraven i artiklarna 24, 25, 27 
och artikel 28.1 när det gäller sådana 
transaktioner eller när det gäller någon 
form av sidotjänst som är direkt knuten till 
sådana transaktioner.

Or. en

Motivering

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 
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.

Ändringsförslag 872
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sörja för att 
värdepappersföretag som är auktoriserade 
att utföra order för kunds räkning och/eller 
att handla för egen räkning och/eller att ta 
emot och vidarebefordra order kan 

1. Medlemsstaterna ska sörja för att 
värdepappersföretag som är auktoriserade 
att utföra order för kunds räkning och/eller 
att handla för egen räkning och/eller att ta 
emot och vidarebefordra order kan 



PE489.465v01-00 138/183 AM\901765SV.doc

SV

medverka till eller inleda transaktioner med 
godtagbara motparter utan att vara skyldiga 
att uppfylla kraven i artiklarna 24 (med 
undantag för punkt 3), 25 (med undantag 
för punkt 5), 27 och artikel 28.1 när det 
gäller sådana transaktioner eller när det 
gäller någon form av sidotjänst som är 
direkt knuten till sådana transaktioner.

medverka till eller inleda transaktioner med 
godtagbara motparter utan att vara skyldiga 
att uppfylla kraven i artiklarna 24 (med 
undantag för punkt 3, 5, 6, 7), 25 (med 
undantag för punkt 5), 27 och artikel 28.1 
när det gäller sådana transaktioner eller när 
det gäller någon form av sidotjänst som är 
direkt knuten till sådana transaktioner.

Or. en

Ändringsförslag 873
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sörja för att 
värdepappersföretag som är auktoriserade 
att utföra order för kunds räkning och/eller 
att handla för egen räkning och/eller att ta 
emot och vidarebefordra order kan 
medverka till eller inleda transaktioner med 
godtagbara motparter utan att vara skyldiga 
att uppfylla kraven i artiklarna 24 (med 
undantag för punkt 3), 25 (med undantag 
för punkt 5), 27 och artikel 28.1 när det 
gäller sådana transaktioner eller när det 
gäller någon form av sidotjänst som är 
direkt knuten till sådana transaktioner.

1. Medlemsstaterna ska sörja för att 
värdepappersföretag som är auktoriserade 
att utföra order för kunds räkning och/eller 
att handla för egen räkning och/eller att ta 
emot och vidarebefordra order och/eller 
tillhandahålla portföljförvaltning, kan 
medverka till eller inleda transaktioner med 
godtagbara motparter utan att vara skyldiga 
att uppfylla kraven i artiklarna 24 (med 
undantag för punkt 3), 25 (med undantag 
för punkt 5), 27 och artikel 28.1 när det 
gäller sådana transaktioner eller när det 
gäller någon form av sidotjänst som är 
direkt knuten till sådana transaktioner.

Or. en

Motivering

Värdepappersföretag som tillhandahåller förvaltning av finansiella portföljer får inte 
acceptera några ekonomiska förmåner som betalas av tredje part för sådana tjänster 
(förutom när de kommer direkt från investerare). Den nämnda skyldigheten underlåter dock 
att beakta att icke-professionella och professionella kunder i allmänhet kräver en högre 
skyddsnivå än godtagbara motparter. Mot denna bakgrund bör räckvidden för denna 
förordning begränsas till situationer då tjänster för förvaltning av finansiella portföljer utförs 
åt icke-professionella och professionella kunder.
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Ändringsförslag 874
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Som godtagbara motparter ska 
medlemsstaterna vid tillämpningen av 
denna artikel erkänna värdepappersföretag, 
kreditinstitut, försäkringsföretag, 
fondföretag och deras förvaltningsbolag, 
pensionsfonder och deras 
förvaltningsbolag, övriga finansiella 
institut som auktoriserats eller reglerats 
enligt unionslagstiftningen eller en 
medlemsstats nationella lagstiftning, 
företag som enligt artikel 2.1 k undantas 
från tillämpningen av detta direktiv, 
nationella regeringar och därmed 
sammanhängande organ, inklusive 
offentliga organ som har hand om 
statsskuld på nationell nivå, centralbanker 
och överstatliga organisationer.

2. Som godtagbara motparter ska 
medlemsstaterna vid tillämpningen av 
denna artikel erkänna värdepappersföretag, 
kreditinstitut, försäkringsföretag, 
fondföretag och deras förvaltningsbolag, 
pensionsfonder och deras 
förvaltningsbolag, övriga finansiella 
institut som auktoriserats eller reglerats 
enligt unionslagstiftningen eller en 
medlemsstats nationella lagstiftning, 
företag som enligt artikel 2.1 k undantas 
från tillämpningen av detta direktiv, 
nationella regeringar och därmed 
sammanhängande organ, inklusive 
offentliga organ som har hand om 
statsskuld på nationell nivå, centralbanker 
och överstatliga organisationer.
Kommunala myndigheter och regionala 
administrativa organ är dock undantagna.

Or. en

Ändringsförslag 875
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En klassificering som godtagbar motpart 
enligt första stycket ska inte påverka rätten 
för enheten i fråga att antingen generellt 
eller per affär begära behandling som en 
kund vars affärer med 
värdepappersföretaget ska omfattas av 

En klassificering som godtagbar motpart 
enligt första stycket ska inte påverka rätten 
för enheten i fråga att meddela sin 
mäklare, antingen generellt eller per affär, 
om sin rätt att bli behandlad som en kund 
vars affärer med värdepappersföretaget ska 
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artiklarna 24, 25, 27 och 28. omfattas av artiklarna 24, 25, 27 och 28.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 876
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 för att ange åtgärder som 
fastställer

utgår

(a) förfarandena för att begära 
behandling som kunder enligt punkt 2,
(b) förfarandena för att inhämta den 
uttryckliga bekräftelsen från presumtiva 
motparter enligt punkt 3,
(c) de i förväg fastställda proportionella 
kraven, inklusive kvantitativa 
tröskelvärden, för att ett företag ska anses 
vara en godtagbar motpart enligt punkt 3.

Or. en

Motivering

Det är inte nödvändigt att specificera förfarandena för att uppfylla de skyldigheter som 
föreskrivs i EU-lagstiftningen och när det gäller tillämpningen i medlemsstaterna bör det 
vara möjligt att ta hänsyn till nationella särdrag.
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Ändringsförslag 877
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förfarandena för att begära behandling
som kunder enligt punkt 2,

(a) förfarandena för att meddela en 
mäklare om rätten att behandlas som 
kunder enligt punkt 2,

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 878
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övervakning av att MTF-plattformens eller 
OTF-plattformens regler följs och att 
andra rättsliga förpliktelser uppfylls

Övervakning av att MTF-plattformens 
regler följs och att andra rättsliga 
förpliktelser uppfylls

Or. en

Ändringsförslag 879
Astrid Lulling
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Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform
upprättar och upprätthåller för 
MTF-plattformen eller OTF-plattformen
relevanta och effektiva system och 
förfaranden för regelbunden övervakning 
av att dess användare eller kunder följer 
plattformens regler. Värdepappersföretag 
och marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform ska 
övervaka de transaktioner som deras 
användare eller kunder genomför i deras 
system så att brott mot dessa regler, 
otillbörliga marknadsförhållanden eller 
uppförande som kan innebära 
marknadsmissbruk kan upptäckas.

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag eller
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform 
upprättar och upprätthåller för 
MTF-plattformen eller OTF-plattformen 
relevanta system och förfaranden för 
regelbunden övervakning av att dess 
användare eller kunder följer plattformens 
regler. Värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform ska 
övervaka placerade order och utförda
transaktioner samt annullerade order av
deras användare eller kunder i deras system 
så att brott mot dessa regler, otillbörliga 
marknadsförhållanden eller uppförande 
som kan innebära marknadsmissbruk kan 
upptäckas.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget framläggs för att garantera att vid sidan av reglerade marknader (artikel 
51.3) ska operatörer som driver en MTF-plattform eller en OTF-plattform också övervaka 
förhållandet mellan placerade och annullerade order. Den lämpligaste platsen för att 
fastställa ett förhållande skulle vara förordningen om marknadsmissbruk och där under en ny 
strecksats i artkel 8.3 C ”– annullering av order över en daglig procentsats på 30 procent av 
utförda order i förhållande till placerade order, såvida inte en skriftlig förklaring inlämnats 
till myndigheten.

Ändringsförslag 880
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform 
upprättar och upprätthåller för 
MTF-plattformen eller OTF-plattformen 
relevanta och effektiva system och 
förfaranden för regelbunden övervakning 
av att dess användare eller kunder följer 
plattformens regler. Värdepappersföretag 
och marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform ska 
övervaka de transaktioner som deras 
användare eller kunder genomför i deras 
system så att brott mot dessa regler, 
otillbörliga marknadsförhållanden eller 
uppförande som kan innebära 
marknadsmissbruk kan upptäckas.

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform
upprättar och upprätthåller för 
MTF-plattformen eller OTF-plattformen
relevanta och effektiva system och 
förfaranden för regelbunden övervakning 
av att dess användare eller kunder följer 
plattformens regler. Värdepappersföretag 
och marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform ska 
övervaka de transaktioner som deras 
användare eller kunder genomför i deras 
system så att brott mot dessa regler, 
otillbörliga marknadsförhållanden eller 
uppförande som kan innebära 
marknadsmissbruk kan upptäckas.
Medlemsstaterna ska se till att 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform 
har tillräckliga resurser på plats för att 
garantera en effektiv övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 881
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform
upprättar och upprätthåller för 
MTF-plattformen eller OTF-plattformen
relevanta och effektiva system och 
förfaranden för regelbunden övervakning 
av att dess användare eller kunder följer 

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform upprättar och upprätthåller 
för MTF-plattformen relevanta och 
effektiva system och förfaranden för 
regelbunden övervakning av att dess 
användare eller kunder följer plattformens 
regler. Värdepappersföretag och 
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plattformens regler. Värdepappersföretag 
och marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform ska 
övervaka de transaktioner som deras 
användare eller kunder genomför i deras 
system så att brott mot dessa regler, 
otillbörliga marknadsförhållanden eller 
uppförande som kan innebära 
marknadsmissbruk kan upptäckas.

marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform ska övervaka de 
transaktioner som deras användare eller 
kunder genomför i deras system så att brott 
mot dessa regler, otillbörliga 
marknadsförhållanden eller uppförande 
som kan innebära marknadsmissbruk kan 
upptäckas.

Or. en

Ändringsförslag 882
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
handelsplats registrerar sina 
transaktioner så att kunden kan 
identifieras (”trade marking”).

Or. en

Ändringsförslag 883
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform
rapporterar betydande överträdelser av dess 
regler, otillbörliga marknadsförhållanden 
eller uppförande som kan innebära 

2. Medlemsstaterna skall kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform rapporterar betydande 
överträdelser av dess regler, otillbörliga 
marknadsförhållanden eller uppförande 
som kan innebära marknadsmissbruk till 
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marknadsmissbruk till den behöriga 
myndigheten. Medlemsstaterna ska också 
kräva att värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform
utan dröjsmål förser den myndighet som är 
behörig för utredning och lagföring av 
marknadsmissbruk med relevanta 
upplysningar och fullt ut stöder denna vid 
utredning och lagföring av 
marknadsmissbruk i eller med hjälp av 
dess system.

den behöriga myndigheten. 
Medlemsstaterna skall också kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform utan dröjsmål förser den 
myndighet som är behörig för utredning 
och lagföring av marknadsmissbruk med 
relevanta upplysningar och fullt ut stöder 
denna vid utredning och lagföring av 
marknadsmissbruk i eller med hjälp av 
dess system.

Or. en

Ändringsförslag 884
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn för att fastställa de 
resurser som måste sättas in för att 
säkerställa en effektiv övervakning av 
MTF- och OTF-plattformar.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den […]*.
Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.
_____________
*EUT, för in datum: …

Or. en
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Motivering

En effektiv övervakning kräver att det inte råder någon konkurrens mellan marknaderna i 
detta hänseende.

Ändringsförslag 885
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 32 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stopp för handeln med instrument och 
avförande av ett instrument från handel på 
en MTF-plattform

Stopp för handeln med instrument och 
avförande av ett instrument från handel på 
en MTF-plattform eller OTF-plattform

Or. en

Ändringsförslag 886
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör som driver en 
MTF-plattform och som tillfälligt stoppar
handeln med ett finansiellt instrument eller 
avför ett finansiellt instrument från handel 
ska offentliggöra detta beslut, meddela det 
till reglerade marknader, andra 
MTF-plattfomar och OTF-plattformar som 
bedriver handel med samma finansiella 
instrument och lämna relevanta uppgifter 
till den behöriga myndigheten. Den 
behöriga myndigheten ska informera de 
behöriga myndigheterna i övriga 
medlemsstater. Medlemsstaterna ska 
kräva att andra reglerade marknader, 

1. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör som driver en 
MTF-plattform tillfälligt ska stoppa
handeln med ett finansiellt instrument eller 
avföra ett finansiellt instrument från handel 
efter ett beslut på den reglerade marknad 
där instrumentet först upptogs till handel, 
och när orsaken till det tillfälliga stoppet 
är av övergripande art offentliggöra detta 
beslut, meddela det till reglerade 
marknader, andra MTF plattfomar och 
OTF-plattformar som bedriver handel med 
samma finansiella instrument och lämna 
relevanta uppgifter till den behöriga 
myndigheten. Den behöriga myndigheten 
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MTF-plattformar och OTF-plattformar 
som bedriver handel med samma 
finansiella instrument också ska stoppa 
handeln tillfälligt med det finansiella 
instrumentet eller avföra det från handel 
där handelsstoppet eller avförandet beror 
på undanhållande av information om 
emittenten eller det finansiella 
instrumentet, utom när detta allvarligt 
skulle kunna skada investerarnas 
intressen eller hindra marknaden från att 
fungera korrekt. Medlemsstaterna ska 
kräva att de övriga reglerade marknaderna, 
MTF-plattformarna och OTF-plattformarna 
ska meddela sitt beslut till sin behöriga 
myndighet och alla reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
bedriver handel med samma finansiella 
instrument, inklusive en förklaring om 
beslutet innebar att inte tillfälligt stoppa 
handeln med det finansiella instrumentet 
eller avföra det från handel.

ska informera de behöriga myndigheterna i 
övriga medlemsstater. Medlemsstaterna 
ska kräva att de övriga reglerade 
marknaderna, MTF-plattformarna och 
OTF-plattformarna ska meddela sitt beslut 
att inte stoppa handeln med det 
finansiella instrumentet eller avföra det 
från handel till sin behöriga myndighet 
och alla reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
bedriver handel med samma finansiella 
instrument, inklusive en förklaring om 
varför beslutet blev att inte tillfälligt stoppa 
handeln med det finansiella instrumentet 
eller avföra det från handel.

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av de balanserade bestämmelserna i transparensdirektivet bör inte MiFID II 
föreskriva implicita utvidgade rapporteringsskyldigheter på bekostnad av emittenter som 
också handlas på MTF- och OTF-plattformar. Med tanke på bestämmelserna i 
transparensdirektivet kan ”undanhållande av information om emittenten” inte bedömas av 
MTF- och OTF-plattformar, eftersom de inte är avsedda att vara mottagare av 
företagsinformation. 

Ändringsförslag 887
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör som driver en 

1. Utan att det påverkar den behöriga 
myndighetens rätt enligt artikel 72.1 d 
och e att begära att handeln med ett 
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MTF-plattform och som tillfälligt stoppar 
handeln med ett finansiellt instrument eller 
avför ett finansiellt instrument från handel 
ska offentliggöra detta beslut, meddela det 
till reglerade marknader, andra 
MTF-plattfomar och OTF-plattformar som 
bedriver handel med samma finansiella 
instrument och lämna relevanta uppgifter 
till den behöriga myndigheten. Den 
behöriga myndigheten ska informera de 
behöriga myndigheterna i övriga 
medlemsstater. Medlemsstaterna ska kräva 
att andra reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
bedriver handel med samma finansiella 
instrument också ska stoppa handeln 
tillfälligt med det finansiella instrumentet 
eller avföra det från handel där 
handelsstoppet eller avförandet beror på 
undanhållande av information om 
emittenten eller det finansiella 
instrumentet, utom när detta allvarligt 
skulle kunna skada investerarnas 
intressen eller hindra marknaden från att 
fungera korrekt. Medlemsstaterna ska 
kräva att de övriga reglerade marknaderna, 
MTF-plattformarna och OTF-plattformarna 
ska meddela sitt beslut till sin behöriga 
myndighet och alla reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
bedriver handel med samma finansiella 
instrument, inklusive en förklaring om 
beslutet innebar att inte tillfälligt stoppa 
handeln med det finansiella instrumentet 
eller avföra det från handel.

instrument tillfälligt ska stoppas eller att 
det ska avföras från handel, får en 
operatör som driver en reglerad marknad, 
en MTF-plattform eller en OTF-plattform 
tillfälligt stoppa handeln med ett 
finansiellt instrument eller avföra ett 
instrument från handel som inte längre 
motsvarar den reglerade marknadens, 
MTF-plattformens eller 
OTF-plattformens regler, såvida inte en 
sådan åtgärd allvarligt skulle kunna 
skada investerarnas intressen eller hindra 
marknaden från att fungera korrekt.

Medlemsstaterna ska kräva att ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör som driver en reglerad 
marknad, en MTF plattform eller en 
OTF-plattform och som tillfälligt stoppar 
handeln med ett finansiellt instrument eller 
avför ett finansiellt instrument från handel 
ska offentliggöra detta beslut, meddela det 
till reglerade marknader, andra 
MTF-plattfomar och OTF-plattformar som 
bedriver handel med samma finansiella 
instrument och lämna relevanta uppgifter 
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till den behöriga myndigheten. Den 
behöriga myndigheten ska informera de 
behöriga myndigheterna i övriga 
medlemsstater. Då beslutet att tillfälligt 
stoppa handeln med det finansiella 
instrumentet eller att avföra det från 
handel beror på undanhållande av 
information om emittenten eller det 
finansiella instrumentet, ska den 
relevanta behöriga myndigheten enligt 
artikel 2.7 i kommissionens förordning 
(EG) nr 1287/2006 kräva att andra 
reglerade marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar eller något annat 
handelsarrangemang som bedriver handel 
med samma finansiella instrument också
omedelbart ska stoppa handeln tillfälligt 
med det finansiella instrumentet eller 
avföra det från handel. Medlemsstaterna 
ska kräva att de övriga reglerade 
marknaderna, MTF-plattformarna och 
OTF-plattformarna ska meddela sitt beslut 
till sin behöriga myndighet och alla 
reglerade marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar som bedriver handel med 
samma finansiella instrument, inklusive en 
förklaring om beslutet innebar att inte 
tillfälligt stoppa handeln med det 
finansiella instrumentet eller avföra det 
från handel.

Or. en

Motivering

Det är inte berättigat att ha olika regler för reglerade marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar i detta hänseende. En relevant behörig myndighet för det finansiella 
instrumentet ska ha befogenhet att stoppa handeln tillfälligt med det finansiella instrumentet 
eller avföra det från handel på alla handelsplatser.

Ändringsförslag 888
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör som driver en 
MTF-plattform och som tillfälligt stoppar 
handeln med ett finansiellt instrument eller 
avför ett finansiellt instrument från handel 
ska offentliggöra detta beslut, meddela det 
till reglerade marknader, andra 
MTF-plattfomar och OTF-plattformar
som bedriver handel med samma 
finansiella instrument och lämna relevanta 
uppgifter till den behöriga myndigheten. 
Den behöriga myndigheten ska informera 
de behöriga myndigheterna i övriga 
medlemsstater. Medlemsstaterna ska kräva 
att andra reglerade marknader,
MTF-plattformar och OTF-plattformar
som bedriver handel med samma 
finansiella instrument också ska stoppa 
handeln tillfälligt med det finansiella 
instrumentet eller avföra det från handel 
där handelsstoppet eller avförandet beror 
på undanhållande av information om 
emittenten eller det finansiella 
instrumentet, utom när detta allvarligt 
skulle kunna skada investerarnas intressen 
eller hindra marknaden från att fungera 
korrekt. Medlemsstaterna ska kräva att de 
övriga reglerade marknaderna,
MTF-plattformarna och 
OTF-plattformarna ska meddela sitt beslut 
till sin behöriga myndighet och alla 
reglerade marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar som bedriver handel med 
samma finansiella instrument, inklusive en 
förklaring om beslutet innebar att inte 
tillfälligt stoppa handeln med det 
finansiella instrumentet eller avföra det 
från handel.

1. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör som driver en MTF 
plattform och som tillfälligt stoppar 
handeln med ett finansiellt instrument eller 
avför ett finansiellt instrument från handel 
ska offentliggöra detta beslut, meddela det 
till reglerade marknader och andra 
MTF-plattfomar som bedriver handel med 
samma finansiella instrument och lämna 
relevanta uppgifter till den behöriga 
myndigheten. Den behöriga myndigheten 
ska informera de behöriga myndigheterna i 
övriga medlemsstater. Medlemsstaterna 
ska kräva att andra reglerade marknader 
och MTF plattformar som bedriver handel 
med samma finansiella instrument också 
ska stoppa handeln tillfälligt med det 
finansiella instrumentet eller avföra det 
från handel där handelsstoppet eller 
avförandet beror på undanhållande av 
information om emittenten eller det 
finansiella instrumentet, utom när detta 
allvarligt skulle kunna skada investerarnas 
intressen eller hindra marknaden från att 
fungera korrekt. Medlemsstaterna ska 
kräva att de övriga reglerade marknaderna 
och MTF-plattformarna ska meddela sitt 
beslut till sin behöriga myndighet och alla 
reglerade marknader och MTF-plattformar 
som bedriver handel med samma 
finansiella instrument, inklusive en 
förklaring om beslutet innebar att inte 
tillfälligt stoppa handeln med det 
finansiella instrumentet eller avföra det 
från handel.

Or. en
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Ändringsförslag 889
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande i syfte att 
fastställa formatet och tidpunkten för de 
meddelanden och det offentliggörande 
som avses i punkt 1.

utgår

Kommissionen ges befogenhet att anta de 
tekniska standarder för genomförande 
som avses i första stycket i enlighet med 
artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den [XXX].

Or. en

Motivering

Med tanke på Esmas arbetsbörda bör en viss grad av prioritering föreskrivas. Standarder för 
formatet och tidpunkten för ett meddelande verkar inte nödvändiga.

Ändringsförslag 890
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 för att förteckna de specifika 
situationer som innebär allvarlig skada för 
investerarnas intressen och en korrekt 
fungerande marknad enligt punkterna 1 och 
2, och för att bestämma i frågor som rör 
undanhållande av information om 

3. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn för att förteckna de 
specifika situationer som innebär allvarlig 
skada för investerarnas intressen och en 
korrekt fungerande marknad enligt 
punkterna 1 och 2, och för att bestämma i 
frågor som rör undanhållande av 
information om emittenten eller det 
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emittenten eller det finansiella instrumentet 
enligt punkt 1.

finansiella instrumentet enligt punkt 1.

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

* EUT, för in det datum som motsvarar 
12 månader från dagen för 
ikraftträdandet av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 891
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 för att förteckna de specifika 
situationer som innebär allvarlig skada för 
investerarnas intressen och en korrekt 
fungerande marknad enligt punkterna 1 och 
2, och för att bestämma i frågor som rör 
undanhållande av information om 
emittenten eller det finansiella instrumentet 
enligt punkt 1.

3. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn för att förteckna de 
specifika situationer som innebär allvarlig 
skada för investerarnas intressen och en 
korrekt fungerande marknad enligt 
punkterna 1 och 2, och för att bestämma i 
frågor som rör undanhållande av 
information om emittenten eller det 
finansiella instrumentet enligt punkt 1.

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

*EUT, för in datum: …

Or. en

Motivering

Frågan om de specifika situationer som skulle kunna skada en investerares intressen är till 
stor del teknisk och därför är Esma bäst placerat för att lägga fram förslag i detta ärende.

Ändringsförslag 892
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom en månad efter mottagandet av den 
anmälan som avses i artikel 32.3 i 
förordning (EU) nr …/… [MiFIR] får 
Esma, till följd av sin befogenhet i 
katastrofsituationer, anta enskilda beslut 
där behöriga myndigheter åläggs att vidta 
nödvändiga åtgärder som svar på en 
ogynnsam utveckling som kan komma att 
allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i stort eller som 
allvarligt kan hota investerarskyddet.
Dessutom kan Esma utvidga 
tillämpningen av enskilda beslut till andra 
behöriga nationella myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 893
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 33
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] Artikeln utgår

Or. en

Ändringsförslag 894
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande i syfte att 
fastställa formatet och tidpunkten för de 
meddelanden och det offentliggörande 
som avses i punkt 1.

utgår

Kommissionen ges befogenhet att anta de 
tekniska standarder för genomförande 
som avses i första stycket i enlighet med 
artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den [XXX].

Or. en

Motivering

Med tanke på Esmas arbetsbörda bör en viss grad av prioritering föreskrivas. Standarder för 
formatet och tidpunkten för ett meddelande verkar inte nödvändiga.

Ändringsförslag 895
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 34 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbete och utbyte av information för 
MTF-plattformar och OTF-plattformar

Samarbete och utbyte av information för 
MTF-plattformar 

Or. en

Ändringsförslag 896
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform
omedelbart informerar värdepappersföretag 
och marknadsoperatörer på andra 
MTF-plattformar, OTF-plattformar och 
reglerade marknader om

1. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör som driver en 
MTF-plattform omedelbart informerar 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer på andra 
MTF-plattformar och reglerade marknader 
om

Or. en

Ändringsförslag 897
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör som driver en reglerad 
marknad, en MTF-plattform eller en 
OTF-plattform samarbetar med den 
reglerade marknad där ett värdepapper är 
upptaget till handel och som är utsedd att 
genomföra marknadsövergripande 
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övervakning i enlighet med artikel 11 
[förordningen om marknadsmissbruk].

Or. en

Motivering

Eftersom möjligheterna att missbruka och manipulera marknaderna med användning av 
strategier för att ”korsa marknaderna” har ökat med marknadsfragmenteringen, måste 
övervakningsfunktionerna på dessa marknader samarbeta för att se till att även sådana 
marknadsövergripande strategier kan upptäckas. Den handelsplats där värdepappret först 
upptas har den bästa möjligheten att ta det övergripande ansvaret, eftersom det är närmare 
informationsflödet från emittenten. Andrahandsmarknaderna måste åläggas att samarbeta.

Ändringsförslag 898
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör som driver en reglerad 
marknad eller en MTF-plattform 
samarbetar med den utsedda behöriga 
myndighet eller en tredje part som 
delegerats uppgiften att genomföra 
övergripande realtidsövervakning, så att 
denna kan utföra sina skyldigheter i 
enlighet med [artikel 17a (ny) i 
förordningen om marknadsmissbruk].

Or. en

Motivering

Eftersom möjligheterna att missbruka och manipulera marknaderna med användning av 
strategier för att ”korsa marknaderna” har ökat med marknadsfragmenteringen, måste de 
behöriga myndigheterna och övervakningsfunktionerna på dessa marknader samarbeta för 
att se till att även sådana marknadsövergripande strategier kan upptäckas. 
Andrahandsmarknaderna måste åläggas att samarbeta.



AM\901765SV.doc 157/183 PE489.465v01-00

SV

Ändringsförslag 899
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör som driver en reglerad 
marknad, en MTF-plattform eller en 
OTF-plattform, som är 
andrahandshandelsplatser för ett specifikt 
värdepapper, samarbetar med den 
handelsplatsen där detta värdepapper 
först upptogs till handel, så att denna kan 
utföra sina skyldigheter i enlighet med 
[artikel 11 i förordningen om 
marknadsmissbruk].

Or. en

Motivering

I och med fragmenteringen av handeln till följd av genomförandet av MiFID-direktivet, har 
möjligheterna att missbruka och manipulera marknaderna med användning av strategier för 
att ”korsa marknaderna” ökat. Det finns ingen funktion för realtidsövervakning som 
kontrollerar den totala handeln med ett värdepapper, varken när det gäller handelsplatser 
eller behöriga myndigheter. Detta kryphål måste täppas till. Övervakningsfunktionen på den 
handelsplats där värdepappret först upptogs till handel bör utföra denna uppgift, eftersom 
den är närmast informationsflödet från emittenten.

Ändringsförslag 900
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn i syfte att fastställa 
vilka specifika omständigheter som ska 
utlösa ett krav på information enligt 

2. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn i syfte att fastställa 
vilka specifika omständigheter som ska 
utlösa ett krav på information enligt 
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punkt 1. punkt 1 och de specifika kraven och 
villkoren för det samarbete mellan de 
primära och sekundära handelsplatserna 
som avses i punkt 1a.

Or. en

Motivering

Esma bör utarbeta riktlinjer för genomförandebestämmelser om övervakningssamarbetet 
mellan olika handelsplatser.

Ändringsförslag 901
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn i syfte att fastställa 
vilka specifika omständigheter som ska 
utlösa ett krav på information enligt 
punkt 1.

2. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn i syfte att fastställa 
vilka specifika omständigheter som ska 
utlösa ett krav på information enligt 
punkt 1 och de specifika kraven och 
villkoren för det samarbete som avses i 
punkt 1a.

Or. en

Motivering

Eftersom möjligheterna att missbruka och manipulera marknaderna med användning av 
strategier för att ”korsa marknaderna” har ökat med marknadsfragmenteringen, måste de 
behöriga myndigheterna och övervakningsfunktionerna på dessa marknader samarbeta för 
att se till att även sådana korsmarknadsstrategier kan upptäckas. Andrahandsmarknaderna 
måste åläggas att samarbeta. Esma är bäst placerat för att ytterligare i detalj utforma dessa 
regler.

Ändringsförslag 902
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 3 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Majoriteten av de finansiella 
produkter som handlas på marknaden är 
produkter som direkt finansierar små och 
medelstora företag, exklusive 
finansinstitut.

Or. en

Motivering

Om inte finansinstitut undantas från marknaderna för små och medelstora företag, skulle ett 
kryphål kunna skapas som urvattnar MTF-förordningen.

Ändringsförslag 903
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska kräva att om en 
emittents finansiella instrument tas upp till 
handel på en tillväxtmarknad för små och 
medelstora företag, får handel med det 
finansiella instrumentet också bedrivas på 
en annan tillväxtmarknad för små och 
medelstora företag utan emittentens 
medgivande. I sådana fall ska emittenten 
emellertid inte omfattas av någon 
skyldighet avseende företagsstyrning eller 
offentliggörande (ursprungligt, 
fortlöpande och vid särskilt betydelsefulla 
händelser) med avseende på den 
sistnämnda marknaden för små och 
medelstora företag.

7. Medlemsstaterna ska kräva att om en 
emittents finansiella instrument tas upp till 
handel på en tillväxtmarknad för små och 
medelstora företag, får handel med det 
finansiella instrumentet bara bedrivas på 
en annan tillväxtmarknad för små och 
medelstora företag med emittentens 
medgivande.

Or. en

Motivering

Beslutet om var instrumentet ska handlas, bör bara fattas av de små och medelstora företagen 
själva.
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Ändringsförslag 904
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska kräva att om en 
emittents finansiella instrument tas upp till 
handel på en tillväxtmarknad för små och 
medelstora företag, får handel med det 
finansiella instrumentet också bedrivas på 
en annan tillväxtmarknad för små och 
medelstora företag utan emittentens 
medgivande. I sådana fall ska emittenten 
emellertid inte omfattas av någon 
skyldighet avseende företagsstyrning eller 
offentliggörande (ursprungligt, fortlöpande 
och vid särskilt betydelsefulla händelser) 
med avseende på den sistnämnda 
marknaden för små och medelstora företag.

7. Medlemsstaterna ska kräva att om en 
emittents finansiella instrument tas upp till 
handel på en tillväxtmarknad för små och 
medelstora företag, får handel med det 
finansiella instrumentet också bedrivas på 
en annan tillväxtmarknad för små och 
medelstora företag men bara med
emittentens uttryckliga medgivande. I 
sådana fall ska emittenten emellertid inte 
omfattas av någon skyldighet avseende 
bolagsstyrning eller offentliggörande 
(ursprungligt, fortlöpande och vid särskilt 
betydelsefulla händelser) med avseende på 
den sistnämnda marknaden för små och 
medelstora företag.

Or. en

Motivering

Det finns flera negativa följder som potentiellt skulle kunna uppstå om man tillåter aktier från 
ett företag som noterats på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag att handlas på
andra marknader. Dessa inbegriper en fragmentering av likviditeten för deras aktier med 
olika priser som följd, svårare kontroll och synlighet för de små och medelstora företagen 
över sitt ägarskap och potentiellt minskat investerarförtroende. Det är därför av avgörande 
betydelse att små och medelstora företag även i fortsättningen har rätt att besluta om de vill 
att deras aktier ska handlas eller inte handlas på andra tillväxtmarknader för små och 
medelstora företag.

Ändringsförslag 905
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska kräva att om en 
emittents finansiella instrument tas upp till 
handel på en tillväxtmarknad för små och 
medelstora företag, får handel med det 
finansiella instrumentet också bedrivas på 
en annan tillväxtmarknad för små och 
medelstora företag utan emittentens 
medgivande. I sådana fall ska emittenten 
emellertid inte omfattas av någon 
skyldighet avseende företagsstyrning eller 
offentliggörande (ursprungligt, fortlöpande 
och vid särskilt betydelsefulla händelser) 
med avseende på den sistnämnda 
marknaden för små och medelstora företag.

7. Medlemsstaterna ska kräva att om en 
emittents finansiella instrument tas upp till 
handel på en tillväxtmarknad för små och 
medelstora företag, får handel med det 
finansiella instrumentet bara bedrivas på 
en annan tillväxtmarknad för små och 
medelstora företag med emittentens 
uttryckliga medgivande. I sådana fall ska 
emittenten emellertid inte omfattas av 
någon skyldighet avseende bolagsstyrning 
eller offentliggörande (ursprungligt, 
fortlöpande och vid särskilt betydelsefulla 
händelser) med avseende på den 
sistnämnda marknaden för små och 
medelstora företag.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 906
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där filialen är belägen ska ha 
ansvaret att sörja för att de tjänster som 
filialen tillhandahåller eller utövar på dess 
territorium uppfyller kraven i artiklarna 24, 

8. Den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där filialen är belägen ska ha 
ansvaret att sörja för att de tjänster som 
filialen tillhandahåller eller utövar på dess 
territorium uppfyller kraven i artiklarna 24, 
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25, 27, 28, i detta direktiv och 
artiklarna 13–23 i förordning (EU) nr 
…/… [MiFIR] och i bestämmelser som 

antagits i enlighet med dessa artiklar.

25, 26a, 27, 28, i detta direktiv och 
artiklarna 13–23 i förordning (EU) nr 
…/… [MiFIR] och i bestämmelser som 
antagits i enlighet med dessa artiklar.

Or. en

Motivering

För att göra det möjligt att införa nya mer detaljerade krav om kunskap och kvalifikationer 
enligt vad som fastställts i det tidigare ändringsförslaget till artikel 26, måste ansvaret 
placeras hos värdmedlemsstaterna i detta hänseende.

Ändringsförslag 907
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där filialen är belägen ska ha 
rätt att granska verksamhetsformerna vid 
filialen och begära att de ändringar görs 
som är oundgängligen nödvändiga för att 
myndigheten ska kunna sörja för 
efterlevnaden av kraven i artiklarna 24, 25, 
27, 28, i detta direktiv och artiklarna 13–23 
i förordning (EU) nr …/… [MiFIR] och i 
bestämmelser som antagits i enlighet med 
dessa artiklar i förhållande till tjänster 
och/eller verksamheter som tillhandahålls 
eller utövas av filialen inom dess 
territorium.

Den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där filialen är belägen ska ha 
rätt att granska verksamhetsformerna vid 
filialen och begära att de ändringar görs 
som är oundgängligen nödvändiga för att 
myndigheten ska kunna sörja för 
efterlevnaden av kraven i artiklarna 24, 
25, 26a, 27, 28, i detta direktiv och 
artiklarna 13–23 i förordning (EU) nr 
…/… [MiFIR] och i bestämmelser som 
antagits i enlighet med dessa artiklar i 
förhållande till tjänster och/eller 
verksamheter som tillhandahålls eller 
utövas av filialen inom dess territorium.

Or. en

Motivering

För att göra det möjligt att införa nya mer detaljerade krav om kunskap och kvalifikationer 
enligt vad som fastställts i det tidigare ändringsförslaget, måste ansvaret placeras hos 
värdmedlemsstaterna i detta hänseende.
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Ändringsförslag 908
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att sådana 
värdepappersföretag ges tillträde till dessa 
system enligt samma icke-diskriminerande, 
öppet redovisade och objektiva kriterier 
som dem som gäller för nationella aktörer. 
Medlemsstaterna får inte begränsa 
utnyttjandet av systemen till clearing och 
avveckling av transaktioner med finansiella 
instrument som genomförts på en reglerad 
marknad eller en MTF-plattform eller 
OTF-plattform inom deras respektive 
territorier.

Medlemsstaterna ska kräva att sådana 
värdepappersföretag ges tillträde till dessa 
system enligt samma icke-diskriminerande, 
öppet redovisade och objektiva kriterier 
som dem som gäller för nationella aktörer. 
Medlemsstaterna får inte begränsa 
utnyttjandet av systemen till clearing och 
avveckling av transaktioner med finansiella 
instrument som genomförts på en reglerad 
marknad eller en MTF-plattform inom 
deras respektive territorier.

Or. en

Ändringsförslag 909
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bedömning av den reglerade 
marknaden från den behöriga 
myndighetens sida föregriper inte de 
nationella centralbankernas, i egenskap av 
tillsynsmyndigheter, eller andra 
tillsynsmyndigheters behörighet att 
övervaka avvecklingssystemen. Den 
behöriga myndigheten ska beakta den 
tillsyn/övervakning som dessa institutioner 
redan har genomfört, så att onödig 
överlappning av kontrollen undviks.

Denna bedömning av den reglerade 
marknaden från den behöriga 
myndighetens sida föregriper inte de 
relevanta centralbankernas, i egenskap av 
tillsynsmyndigheter, eller andra 
tillsynsmyndigheters behörighet att 
övervaka avvecklingssystemen. Den 
behöriga myndigheten ska beakta den 
tillsyn/övervakning som dessa institutioner 
redan har genomfört, så att onödig 
överlappning av kontrollen undviks.

Or. en
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Motivering

De centralbanker som kontrollerar systemen för clearing och avveckling kan också vara ECB 
och inte bara en nationell centralbank.

Ändringsförslag 910
Sławomir Witold Nitras

Förslag till direktiv
Artikel 39 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Värdepappersföretagens rättigheter 
enligt punkterna 1 och 2 ska inte påverka 
rätten för operatörer av en central 
motpart eller system för clearing och 
avveckling av värdepapper att på legitima 
kommersiella grunder vägra att göra de 
begärda tjänsterna tillgängliga, särskilt 
rätten att vägra att ingå avtal med enheter 
som inte uppfyller de specifika kraven på 
samverkan.

Or. pl

Ändringsförslag 911
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den bestämmelse i detta direktiv som 
reglerar tredjelandsföretags 
tillhandahållande av tjänster i unionen 
bör inte påverka möjligheterna för 
personer som är etablerade i unionen att 
på eget initiativ använda 
investeringstjänster som tillhandahålls av 
ett tredjelandsföretag. När ett 
tredjelandsföretag tillhandahåller tjänster 
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på initiativ av en person som är etablerad 
i unionen, bör tjänsterna inte betraktas 
som tillhandahållna på unionens 
territorium. Om ett tredjelandsföretag 
försöker värva kunder eller potentiella 
kunder i unionen eller främjar eller gör 
reklam för investeringstjänster eller 
investeringsverksamhet tillsammans med 
sidotjänster i unionen, på annat sätt än i 
samband med ett befintligt förhållande 
som kräver en fortlöpande tjänst som 
tillhandhålls kunden av företaget, bör det 
inte betraktas som en tjänst som 
tillhandahålls på kundens egna initiativ.

Or. en

Motivering

Det föreslagna skäl 74 i MiFID-direktivet gör det möjligt för godtagbara motparter att få 
investeringstjänster från ett tredjelandsföretag men bara på eget initiativ. Det bör klargöras 
att en sådan passiv marknadsföringsordning gäller för alla europeiska kunder och gör det 
möjligt för dem att utnyttja investeringstjänster som tillhandahålls av tredjelandsföretag. Skäl 
74 i det föreslagna MiFID-direktivet bör införas i artikel 40a (ny) för att göra denna 
bestämmelse klart bindande.

Ändringsförslag 912
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att undvika onödig överlappning av 
kontrollen ska den behöriga myndigheten 
beakta den övervakning och tillsyn av 
clearing- och avvecklingssystem som redan 
utförs av de nationella centralbankerna i 
egenskap av tillsynsmyndigheter för 
clearing- och avvecklingssystem eller av 
andra tillsynsmyndigheter med behörighet 
på området.

För att undvika onödig överlappning av 
kontrollen ska den behöriga myndigheten 
beakta den övervakning och tillsyn av 
clearing- och avvecklingssystem som redan 
utförs av de relevanta centralbankerna i 
egenskap av tillsynsmyndigheter för 
clearing- och avvecklingssystem eller av 
andra tillsynsmyndigheter med behörighet 
på området.

Or. en
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Motivering

De centralbanker som kontrollerar systemen för clearing och avveckling kan också vara ECB 
och inte bara en nationell centralbank.

Ändringsförslag 913
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Kapitel 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] Kapitlet utgår

Or. en

Ändringsförslag 914
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Kapitel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Kapitlet utgår

Or. en

Motivering

Hela detta kapitel bör ingå i förordningen.

Ändringsförslag 915
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Kapitel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tredjelandsföretags tillhandahållande av Tredjelandsföretags tillhandahållande av 
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tjänster tjänster eller verksamheter

Or. en

Ändringsförslag 916
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Kapitel 4 – avsnitt 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillhandahållande av tjänster med 
etablering av en filial

Tillhandahållande av tjänster eller 
verksamheter genom att etablera en filial 
med verksamhetstillstånd

Or. en

Ändringsförslag 917
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 41 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Etablering av en filial Etablering av en filial med 
verksamhetstillstånd

Or. en

Ändringsförslag 918
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
tredjelandsföretag som avser att
tillhandahålla investeringstjänster eller 
utföra investeringsverksamhet tillsammans 
med eventuella sidotjänster på 
medlemsstaternas territorier via en filial i 
förväg utverkar en auktorisation från de 
behöriga myndigheterna i de 
medlemsstaterna i enlighet med följande 
bestämmelser:

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
tredjelandsföretag får tillhandahålla 
investeringstjänster eller utföra 
investeringsverksamhet tillsammans med 
eventuella sidotjänster på 
medlemsstaternas territorier via en filial
som är etablerad på deras territorium 
eller i en annan medlemsstat då filialen 
fått auktorisation från de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat i vilken 
filialen är etablerad i enlighet med 
följande bestämmelser:

Or. en

Motivering

I texten fastställs de villkor enligt vilka ett tredjelandsföretag kan etablera en filial i en 
medlemsstat som har ett verksamhetstillstånd för att göra affärer i andra medlemsstater. 
Detta bör inte hindra medlemsstater från att fortsätta att ge tillstånd åt filialer till 
tredjelandsföretag som inte har ett verksamhetstillstånd. Arrangemangen bör inte uppställa 
kapitalkrav för filialen.

Ändringsförslag 919
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
tredjelandsföretag som avser att 
tillhandahålla investeringstjänster eller
utföra investeringsverksamhet tillsammans 
med eventuella sidotjänster på 
medlemsstaternas territorier via en filial i 
förväg utverkar en auktorisation från de 
behöriga myndigheterna i de 
medlemsstaterna i enlighet med följande 
bestämmelser:

1. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
tredjelands värdepappersföretag eller 
marknadsoperatör som avser att 
tillhandahålla investeringstjänster, utföra 
investeringsverksamhet tillsammans med 
eventuella sidotjänster eller 
handelsplatstjänster på medlemsstaternas 
territorier via en filial i förväg utverkar en 
auktorisation från de behöriga 
myndigheterna i de medlemsstaterna i 
enlighet med följande bestämmelser:

Or. en
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Ändringsförslag 920
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
tredjelandsföretag som avser att 
tillhandahålla investeringstjänster eller 
utföra investeringsverksamhet tillsammans 
med eventuella sidotjänster på 
medlemsstaternas territorier via en filial i 
förväg utverkar en auktorisation från de 
behöriga myndigheterna i de 
medlemsstaterna i enlighet med följande 
bestämmelser:

1. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
tredjelandsföretag som avser att 
tillhandahålla investeringstjänster eller 
utföra investeringsverksamhet tillsammans 
med eventuella sidotjänster till 
icke-professionella kunder på 
medlemsstaternas territorier via en filial i 
förväg utverkar en auktorisation från de 
behöriga myndigheterna i de 
medlemsstaterna i enlighet med följande 
bestämmelser:

Or. en

Ändringsförslag 921
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
tredjelandsföretag som avser att 
tillhandahålla investeringstjänster eller 
utföra investeringsverksamhet tillsammans 
med eventuella sidotjänster på 
medlemsstaternas territorier via en filial i 
förväg utverkar en auktorisation från de 
behöriga myndigheterna i de 
medlemsstaterna i enlighet med följande 
bestämmelser:

1. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
tredjelandsföretag som avser att 
tillhandahålla investeringstjänster eller 
utföra investeringsverksamhet tillsammans 
med eventuella sidotjänster på
medlemsstaternas territorier via en filial till 
professionella kunder i förväg utverkar en 
auktorisation från Esma i enlighet med 
följande bestämmelser:

Or. en
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Ändringsförslag 922
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kommissionen har antagit ett beslut i 
enlighet med punkt 3.

(a) Kommissionen har antagit ett beslut i 
enlighet med punkt 3 där det erkänns att 
tredjelandets tillsynsregelverk är 
likvärdigt.

Or. en

Motivering

I texten fastställs de villkor enligt vilka ett tredjelandsföretag kan etablera en filial i en 
medlemsstat som har ett verksamhetstillstånd för att göra affärer i andra medlemsstater. 
Detta bör inte hindra medlemsstater från att fortsätta att ge tillstånd åt filialer till 
tredjelandsföretag som inte har ett verksamhetstillstånd. Arrangemangen bör inte uppställa 
kapitalkrav för filialen.

Ändringsförslag 923
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kommissionen har antagit ett beslut i 
enlighet med punkt 3.

(a) Detta krav ska bara gälla om
kommissionen har antagit ett negativt 
beslut om likvärdighet i enlighet med 
punkt 3.

Or. en

Ändringsförslag 924
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Tillhandahållandet av tjänster för vilka 
tredjelandsföretaget ansöker om 
auktorisation omfattas av auktorisation och 
tillsyn i det tredjeland där företaget är 
etablerat och det ansökande företaget är 
vederbörligen auktoriserat. Det tredjeland 
där tredjelandsföretaget är etablerat ska 
inte vara upptaget i förteckningen över icke 
samarbetsvilliga länder och territorier av 
arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism.

(b) Tillhandahållandet av tjänster för vilka 
tredjelandsföretaget ansöker om 
auktorisation omfattas av auktorisation och 
tillsyn i det tredjeland där företagets 
huvudkontor är etablerat och 
tredjelandsföretaget är vederbörligen 
auktoriserat. Det tredjeland där 
tredjelandsföretagets huvudkontor är 
etablerat ska inte vara upptaget i 
förteckningen över icke samarbetsvilliga 
länder och territorier av arbetsgruppen för 
finansiella åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism.

Or. en

Motivering

I texten fastställs de villkor enligt vilka ett tredjelandsföretag kan etablera en filial i en 
medlemsstat som har ett verksamhetstillstånd för att göra affärer i andra medlemsstater. 
Detta bör inte hindra medlemsstater från att fortsätta att ge tillstånd åt filialer till 
tredjelandsföretag som inte har ett verksamhetstillstånd. Arrangemangen bör inte uppställa 
kapitalkrav för filialen.

Ändringsförslag 925
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det har inrättats 
samarbetsarrangemang, som inbegriper 
bestämmelser som reglerar 
informationsutbytet i syfte att bevara 
marknadens integritet och skydda 
investerare, mellan de behöriga 
myndigheterna i den berörda 

(c) Det har inrättats 
samarbetsarrangemang, som inbegriper 
bestämmelser som reglerar 
informationsutbytet i syfte att bevara 
marknadens integritet och skydda 
investerare, mellan de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat där 
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medlemsstaten och behöriga 
tillsynsmyndigheter i det tredjeland där 
företaget är etablerat.

filialen är etablerad och de behöriga 
tillsynsmyndigheterna i det tredjeland där 
tredjelandsföretagets huvudkontor är 
etablerat.

Or. en

Motivering

I texten fastställs de villkor enligt vilka ett tredjelandsföretag kan etablera en filial i en 
medlemsstat som har ett verksamhetstillstånd för att göra affärer i andra medlemsstater. 
Detta bör inte hindra medlemsstater från att fortsätta att ge tillstånd åt filialer till 
tredjelandsföretag som inte har ett verksamhetstillstånd. Arrangemangen bör inte uppställa 
kapitalkrav för filialen.

Ändringsförslag 926
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Filialen ska fritt förfoga över ett 
tillräckligt startkapital.

utgår

Or. en

Motivering

I texten fastställs de villkor enligt vilka ett tredjelandsföretag kan etablera en filial i en 
medlemsstat som har ett verksamhetstillstånd för att göra affärer i andra medlemsstater. 
Detta bör inte hindra medlemsstater från att fortsätta att ge tillstånd åt filialer till 
tredjelandsföretag som inte har ett verksamhetstillstånd. Arrangemangen bör inte uppställa 
kapitalkrav för filialen.

Ändringsförslag 927
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Det tredjeland där tredjelandsföretaget
är etablerat har undertecknat en 
överenskommelse med den medlemsstat 
där filialen bör etableras, som till fullo 
uppfyller normerna i artikel 26 i OECD:s 
modellavtal för skatter på inkomst och 
förmögenhet och säkerställer ett effektivt 
informationsutbyte i skatteärenden, 
inklusive eventuella multilaterala 
skatteavtal.

(f) Det tredjeland där tredjelandsföretagets 
huvudkontor är etablerat har undertecknat 
en överenskommelse med den medlemsstat 
där filialen är etablerad, som till fullo 
uppfyller normerna i artikel 26 i OECD:s 
modellavtal för skatter på inkomst och 
förmögenhet och säkerställer ett effektivt 
informationsutbyte i skatteärenden, 
inklusive eventuella multilaterala 
skatteavtal.

Or. en

Motivering

I texten fastställs de villkor enligt vilka ett tredjelandsföretag kan etablera en filial i en 
medlemsstat som har ett verksamhetstillstånd för att göra affärer i andra medlemsstater. 
Detta bör inte hindra medlemsstater från att fortsätta att ge tillstånd åt filialer till 
tredjelandsföretag som inte har ett verksamhetstillstånd. Arrangemangen bör inte uppställa 
kapitalkrav för filialen.

Ändringsförslag 928
Robert Goebbels, Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Företaget har ansökt om medlemskap i
ett system för ersättning till investerare 
som godkänts eller erkänts i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997 om 
system för ersättning till investerare.

(g) Företaget tillhör ett system för 
ersättning till investerare som godkänts 
eller erkänts i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997 om 
system för ersättning till investerare, då 
auktorisationen ges.

Or. en

Motivering

To provide effective protection of retail clients, membership and not a mere request should be
the precondition to authorisation, according to the provision concerning investment firms 
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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)

Ändringsförslag 929
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Företaget har ansökt om medlemskap i 
ett system för ersättning till investerare 
som godkänts eller erkänts i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997 om 
system för ersättning till investerare.

(g) Företaget har ansökt om medlemskap i 
ett system för ersättning till investerare 
som godkänts eller erkänts i den 
medlemsstat där filialen är etablerad i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997 
om system för ersättning till investerare, 
om företaget genomför 
investeringsaffärer med investerare som 
omfattas av ett sådant system.

Or. en

Motivering

I texten fastställs de villkor enligt vilka ett tredjelandsföretag kan etablera en filial i en 
medlemsstat som har ett verksamhetstillstånd för att göra affärer i andra medlemsstater. 
Detta bör inte hindra medlemsstater från att fortsätta att ge tillstånd åt filialer till 
tredjelandsföretag som inte har ett verksamhetstillstånd. Arrangemangen bör inte uppställa 
kapitalkrav för filialen.

Ändringsförslag 930
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
tredjelandsföretag som avser att 
tillhandahålla investeringstjänster eller 
utföra investeringstjänster tillsammans med 
eventuella sidotjänster för icke-
professionella kunder på dessa 
medlemsstaters territorier ska etablera en 
filial i unionen.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 46a och 46b ska medlemsstaterna 
kräva att ett tredjelandsföretag som avser 
att tillhandahålla investeringstjänster eller 
utföra investeringstjänster tillsammans med 
eventuella sidotjänster för icke-
professionella kunder på dessa 
medlemsstaters territorier ska etablera en 
filial i unionen, förutom då dessa tjänster 
tillhandahålls uteslutande på initiativ av 
en person till vilken tjänsten 
tillhandahålls eller på annat sätt 
tillhandahålls utanför unionen.

Or. en

Motivering

Restriktionerna för tredjelandsföretag som tillhandahåller tjänster till icke-professionella 
kunder är oförenliga med medlemsstaternas frihet att fortsätta med sina nuvarande 
arrangemang för auktorisation av tredjelandsföretag som inte önskar få tillgång till ett 
verksamhetstillstånd. De är också oförenliga med skäl 74 eftersom de verkar förhindra icke-
professionella investerare att få tillgång till tredjelandsföretag uteslutande på eget initiativ 
(eller till exempel om de får investeringstjänster då de reser utanför EU).

Ändringsförslag 931
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
tredjelandsföretag som avser att 
tillhandahålla investeringstjänster eller 
utföra investeringstjänster tillsammans med 
eventuella sidotjänster för 
icke-professionella kunder på dessa 
medlemsstaters territorier ska etablera en 
filial i unionen.

2. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
tredjelandsföretag som avser att 
tillhandahålla investeringstjänster eller 
utföra investeringstjänster tillsammans med 
eventuella sidotjänster för 
icke-professionella och/eller 
professionella kunder på dessa 
medlemsstaters territorier ska etablera en 
filial i unionen.
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Or. en

Motivering

Kommissionens underförstådda avsikt är att tillämpa samma bestämmelser för filialer och 
auktorisation för både icke-professionella och professionella kunder. För att undvika 
rättsliga kryphål behöver dock denna avsikt uttryckligen framgå i texten. 

Ändringsförslag 932
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
tredjelandsföretag som avser att 
tillhandahålla investeringstjänster eller 
utföra investeringstjänster tillsammans med 
eventuella sidotjänster för 
icke-professionella kunder på dessa 
medlemsstaters territorier ska etablera en 
filial i unionen.

2. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
tredjelandsföretag som avser att 
tillhandahålla investeringstjänster eller 
utföra investeringstjänster tillsammans med 
eventuella sidotjänster för 
icke-professionella kunder på dessa 
medlemsstaters territorier ska etablera ett 
dotterbolag i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 933
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta ett beslut i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 95 med avseende på ett tredjeland 
om reglerings- och tillsynssystemen i det 
tredjelandet säkerställer att företag som 
auktoriserats i tredjelandet uppfyller 
rättsligt bindande krav vars verkan 
motsvarar verkan av de krav som anges i 

3. Kommissionen får anta ett beslut i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 95 med avseende på ett tredjeland 
om reglerings- och tillsynssystemen i det 
tredjelandet säkerställer att företag som 
auktoriserats i tredjelandet uppfyller 
rättsligt bindande krav när det gäller 
tillsyn vars verkan motsvarar verkan av de 
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detta direktiv, i förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR] och i direktiv 2006/49/EG 
[kapitalkravsdirektivet] och deras 
tillämpningsföreskrifter och att det 
tredjelandet medger likvärdigt och
ömsesidigt erkännande av det 
tillsynsregelverk som är tillämpligt på 
värdepappersföretag som är auktoriserade i 
enlighet med detta direktiv.

krav när det gäller tillsyn som anges i 
detta direktiv, i förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR] och i direktiv 2006/49/EG 
[kapitalkravsdirektivet] och deras 
tillämpningsföreskrifter och att det 
tredjelandet medger verkligt och likvärdigt 
erkännande av det tillsynsregelverk som är 
tillämpligt på värdepappersföretag som är 
auktoriserade i enlighet med detta direktiv.

Or. en

Motivering

Ett krav på ”likvärdigt och ömsesidigt erkännande” av tillsynsregelverket skulle potentiellt 
kunna användas mot EU-företag. Ordalydelsen bör anpassas till förordning om Europas 
marknadsinfrastrukturer (Emir). I motsvarande bestämmelser i Emir finns ingen specifik 
hänvisning till ”ömsesidighet”. Se artikel 23.3 (”effektivt likvärdigt system för 
godkännande”) och artiklarna 3.2 och 23.2.

Ändringsförslag 934
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta ett beslut i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 95 med avseende på ett tredjeland 
om reglerings- och tillsynssystemen i det 
tredjelandet säkerställer att företag som 
auktoriserats i tredjelandet uppfyller 
rättsligt bindande krav vars verkan 
motsvarar verkan av de krav som anges i 
detta direktiv, i förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR] och i direktiv 2006/49/EG 
[kapitalkravsdirektivet] och deras 
tillämpningsföreskrifter och att det 
tredjelandet medger likvärdigt och 
ömsesidigt erkännande av det 
tillsynsregelverk som är tillämpligt på 
värdepappersföretag som är auktoriserade i 
enlighet med detta direktiv.

3. Kommissionen ska anta ett beslut i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 95 med avseende på ett tredjeland 
om reglerings- och tillsynssystemen i det 
tredjelandet säkerställer att företag som 
auktoriserats i tredjelandet uppfyller 
rättsligt bindande krav vars verkan 
motsvarar verkan av de krav som anges i 
detta direktiv, i förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR] och i direktiv 2006/49/EG 
[kapitalkravsdirektivet] och deras 
tillämpningsföreskrifter och att det 
tredjelandet medger likvärdigt och 
ömsesidigt erkännande av det 
tillsynsregelverk som är tillämpligt på 
värdepappersföretag som är auktoriserade i 
enlighet med detta direktiv.
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Or. en

Ändringsförslag 935
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta ett beslut i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 95 med avseende på ett tredjeland 
om reglerings- och tillsynssystemen i det 
tredjelandet säkerställer att företag som 
auktoriserats i tredjelandet uppfyller 
rättsligt bindande krav vars verkan 
motsvarar verkan av de krav som anges i 
detta direktiv, i förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR] och i direktiv 2006/49/EG 
[kapitalkravsdirektivet] och deras 
tillämpningsföreskrifter och att det 
tredjelandet medger likvärdigt och 
ömsesidigt erkännande av det 
tillsynsregelverk som är tillämpligt på
värdepappersföretag som är auktoriserade 
i enlighet med detta direktiv.

3. Kommissionen får anta ett beslut i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 95 med avseende på ett tredjeland 
om reglerings- och tillsynssystemen i det 
tredjelandet säkerställer att företag som 
auktoriserats i tredjelandet uppfyller 
rättsligt bindande krav vars verkan 
motsvarar verkan av de krav som anges i 
detta direktiv, i förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR] och i direktiv 2006/49/EG 
[kapitalkravsdirektivet] och deras 
tillämpningsföreskrifter.

Or. en

Motivering

Ömsesidighet är inte berättigat och går emot WTO-bestämmelserna. I en tid då vi behöver 
utifrån kommande investeringar i EU är det ologiskt att sätta upp handelshinder.

Ändringsförslag 936
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta ett beslut i 
enlighet med det förfarande som avses i 

3. Kommissionen ska senast den 
31 december 2014 anta ett beslut i enlighet 
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artikel 95 med avseende på ett tredjeland 
om reglerings- och tillsynssystemen i det 
tredjelandet säkerställer att företag som 
auktoriserats i tredjelandet uppfyller 
rättsligt bindande krav vars verkan 
motsvarar verkan av de krav som anges i 
detta direktiv, i förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR] och i direktiv 2006/49/EG 
[kapitalkravsdirektivet] och deras 
tillämpningsföreskrifter och att det 
tredjelandet medger likvärdigt och 
ömsesidigt erkännande av det 
tillsynsregelverk som är tillämpligt på 
värdepappersföretag som är auktoriserade i 
enlighet med detta direktiv.

med det förfarande som avses i artikel 95 
med avseende på ett tredjeland om 
reglerings- och tillsynssystemen i det 
tredjelandet säkerställer att företag som 
auktoriserats i tredjelandet uppfyller 
rättsligt bindande krav vars verkan 
motsvarar verkan av de krav som anges i 
detta direktiv, i förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR] och i direktiv 2006/49/EG 
[kapitalkravsdirektivet] och deras 
tillämpningsföreskrifter och att det 
tredjelandet medger likvärdigt och 
ömsesidigt erkännande av det 
tillsynsregelverk som är tillämpligt på 
värdepappersföretag som är auktoriserade i 
enlighet med detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 937
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta ett beslut i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 95 med avseende på ett tredjeland 
om reglerings- och tillsynssystemen i det 
tredjelandet säkerställer att företag som 
auktoriserats i tredjelandet uppfyller 
rättsligt bindande krav vars verkan 
motsvarar verkan av de krav som anges i 
detta direktiv, i förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR] och i direktiv 2006/49/EG 
[kapitalkravsdirektivet] och deras 
tillämpningsföreskrifter och att det 
tredjelandet medger likvärdigt och 
ömsesidigt erkännande av det 
tillsynsregelverk som är tillämpligt på 
värdepappersföretag som är auktoriserade 
i enlighet med detta direktiv.

3. Kommissionen får anta ett beslut i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 95 med avseende på ett tredjeland 
om reglerings- och tillsynssystemen i det 
tredjelandet säkerställer att företag som 
auktoriserats i tredjelandet uppfyller de 
rättsligt bindande krav som anges i detta 
direktiv, i förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR] och i direktiv 2006/49/EG 
[kapitalkravsdirektivet] och deras 
tillämpningsföreskrifter.

Or. en
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Ändringsförslag 938
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett tredjelands tillsynsregelverk kan
betraktas som likvärdigt när regelverket 
uppfyller samtliga följande villkor:

Ett tredjelands tillsynsregelverk ska
betraktas som likvärdigt när regelverket 
uppfyller samtliga följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 939
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett tredjelands tillsynsregelverk kan 
betraktas som likvärdigt när regelverket 
uppfyller samtliga följande villkor:

Ett tredjelands tillsynsregelverk kan anses 
ha likvärdig verkan när regelverket 
uppfyller samtliga följande villkor:

Or. en

Motivering

Anpassning till ordalydelsen i förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer (Emir).

Ändringsförslag 940
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett tredjelands tillsynsregelverk kan 
betraktas som likvärdigt när regelverket 

Ett tredjelands tillsynsregelverk kan anses 
ha likvärdig verkan när regelverket 
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uppfyller samtliga följande villkor: uppfyller samtliga följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 941
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Tredjelandet tillämpar villkor för 
ömsesidigt tillträde för EU-baserade 
värdepappersföretag och ett system för 
ömsesidigt erkännande har införts i detta 
tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 942
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett kommissionsbeslut enligt denna punkt 
kan begränsas till en eller flera kategorier 
av företag. I det fallet får ett 
tredjelandsföretag auktoriseras för 
tillämpningen av punkt 1 om det faller 
inom en kategori som omfattas av 
kommissionens beslut.

Or. en

Motivering

Ett krav på ömsesidighet kommer att underminera det föreslagna systemets effektivitet. Det 
kan uppkomma fall där tillsynsregelverket bara är likvärdigt när det gäller vissa men inte alla 
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företag (t.ex. eftersom det inte ges tillstånd för vissa investeringstjänster i tredjelandet). 

Ändringsförslag 943
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Tredjelandet kan anses ge likvärdigt 
och ömsesidigt erkännande om alla 
följande villkor uppfylls:
a) Erkännandet gäller hela EU-
regelverket och tillträde tillhandahålls 
alla EU-länder på samma grund.
b) De rättigheter och skyldigheter som 
åläggs företagen är de samma i EU och i 
tredjelandet.

Or. en

Motivering

Ett likvärdigt och ömsesidigt erkännande innebär att alla värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer inom EU blir föremål för samma villkor för tillträde till tredjelandets 
marknad som gäller för tredjelandsföretags tillträde till EU.

Ändringsförslag 944
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det tredjelandsföretag som avses i punkt 
1 ska lämna sin ansökan till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där det 
avser att etablera en filial efter det att 
kommissionen antagit det beslut där det 
fastställs att reglerings- och 
tillsynssystemet i det tredjeland där 

4. Det tredjelandsföretag som avses i punkt 
1 ska lämna sin ansökan till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där filialen 
finns eller kommer att etableras efter det 
att kommissionen antagit det beslut där det 
fastställs att reglerings- och 
tillsynssystemet i det tredjeland där 
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tredjelandsföretaget är auktoriserat är 
likvärdigt med de krav som beskrivs i 
punkt 3.

tredjelandsföretaget är auktoriserat när det 
gäller tillsyn är likvärdigt med de krav som 
beskrivs i punkt 3.

Or. en

Motivering

Tredjelandsföretag som redan etablerat en filial i en medlemsstat bör kunna ansöka om 
auktorisation enligt punkt 1 för att få tillgång till verksamhetstillstånd, om de kan uppfylla 
villkoren för verksamhetstillståndet.


