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Ændringsforslag 945
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 42 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et tredjelandsselskab, der ønsker at opnå 
tilladelse til at udøve investeringsservice 
eller aktiviteter sammen med eventuelle 
accessoriske tjenesteydelser på en 
medlemsstats område, afgiver følgende 
oplysninger til den kompetente myndighed 
i den pågældende medlemsstat:

Et tredjelandsinvesteringsselskab eller en 
markedsoperatør, der ønsker at opnå 
tilladelse til at udøve investeringsservice 
eller aktiviteter sammen med eventuelle 
accessoriske tjenesteydelser eller 
markedspladsrelaterede tjenesteydelser på 
en medlemsstats område, afgiver følgende 
oplysninger til den kompetente myndighed 
i den pågældende medlemsstat:

Or. en

Ændringsforslag 946
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 42 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et tredjelandsselskab, der ønsker at opnå 
tilladelse til at udøve investeringsservice 
eller aktiviteter sammen med eventuelle 
accessoriske tjenesteydelser på en 
medlemsstats område, afgiver følgende 
oplysninger til den kompetente myndighed 
i den pågældende medlemsstat:

Et tredjelandsselskab, der ønsker at opnå 
tilladelse i medfør af artikel 41 til at udøve
eller udføre investeringsservice og/eller
aktiviteter sammen med eventuelle 
accessoriske tjenesteydelser gennem en 
filial, der er etableret på en medlemsstats 
område, afgiver følgende oplysninger til 
den kompetente myndighed i den 
pågældende medlemsstat:

Or. en

Begrundelse

Tredjelandsselskabers filialer skal kunne operere på MHF'er og OHF'er under opfyldelse af 
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de samme regler som selskaber i EU.

Ændringsforslag 947
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 42 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) oplysninger om den startkapital, 
filialen har fri rådighed over.

udgår

Or. en

Begrundelse

Tredjelandsselskabers filialer skal kunne operere på MHF'er og OHF'er under opfyldelse af 
de samme regler som selskaber i EU.

Ændringsforslag 948
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor tredjelandsselskabet 
agter at etablere sin filial, meddeler kun 
tilladelse, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

1. Den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor tredjelandsselskabet har
etableret eller agter at etablere sin filial, 
meddeler kun tilladelse i medfør af artikel 
41, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Tredjelandsselskabers filialer skal kunne operere på MHF'er og OHF'er under opfyldelse af 
de samme regler som selskaber i EU.
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Ændringsforslag 949
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den kompetente myndighed finder det 
godtgjort, at betingelserne i artikel 41 er 
opfyldt

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 950
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den kompetente myndighed finder det 
godtgjort, at tredjelandsselskabets filial vil 
være i stand til at overholde 
bestemmelserne i stk. 3.

b) den kompetente myndighed finder det 
godtgjort, at tredjelandsselskabets filial vil 
være i stand til at overholde 
bestemmelserne i stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Tredjelandsselskabers filialer skal kunne operere på MHF'er og OHF'er under opfyldelse af 
de samme regler som selskaber i EU.

Ændringsforslag 951
Markus Ferber

Forslag til direktiv
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Artikel 43 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den kompetente myndighed finder det 
godtgjort, at tredjelandsselskabets filial vil 
være i stand til at overholde 
bestemmelserne i stk. 3.

b) den kompetente myndighed finder det 
godtgjort, at tredjelandsselskabets filial vil 
være i stand til at overholde 
bestemmelserne i stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 952
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den filial af tredjelandsselskabet, der 
meddeles tilladelse i medfør af stk. 1, skal 
efterleve de forpligtelser, der er fastsat i 
artikel 16, 17, 23, 24, 25 og 27, artikel 28, 
stk. 1, og artikel 30 i dette direktiv og i 
artikel 13-23 i forordning (EU) nr. …/… 
[MiFIR] samt i foranstaltninger vedtaget i 
medfør heraf, og er desuden underlagt 
tilsyn fra den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor tilladelsen er meddelt.

2. Den filial af tredjelandsselskabet, der 
meddeles tilladelse i medfør af stk. 1, skal 
efterleve de forpligtelser, der er fastsat i 
artikel 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 og 27, 
artikel 28, stk. 1, og artikel 30 i dette 
direktiv og i artikel 3-23 i forordning (EU) 
nr. …/… [MiFIR] samt i foranstaltninger 
vedtaget i medfør heraf, og er desuden 
underlagt tilsyn fra den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor 
tilladelsen er meddelt.

Or. en

Begrundelse

Tredjelandsselskabers filialer skal kunne operere på MHF'er og OHF'er under opfyldelse af 
de samme regler som selskaber i EU.

Ændringsforslag 953
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 43 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke pålægge filialen 
yderligere organisatoriske og driftsmæssige 
krav på områder, der er omfattet af dette 
direktiv.

Medlemsstaterne må ikke pålægge filialen 
yderligere organisatoriske og driftsmæssige 
krav på områder, der er omfattet af dette 
direktiv eller forordning (EU) nr. …/… 
[MiFIR].

Or. en

Begrundelse

Tredjelandsselskabers filialer skal kunne operere på MHF'er og OHF'er under opfyldelse af 
de samme regler som selskaber i EU.

Ændringsforslag 954
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 44 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Levering af tjenesteydelser i andre 
medlemsstater

Levering af tjenesteydelser og aktiviteter i 
andre medlemsstater

Or. en

Ændringsforslag 955
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et tredjelandsselskab, der er meddelt 
tilladelse efter artikel 43, har mulighed for 
at udøve de af tilladelsen omfattede 
tjenesteydelser og aktiviteter i andre EU-

1. Et tredjelandsselskab, der er meddelt 
tilladelse efter artikel 43, har mulighed for 
at levere eller udøve de af tilladelsen 
omfattede tjenesteydelser og aktiviteter i 
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medlemsstater uden at skulle etablere nye 
filialer. Til dette formål oplyser selskabet 
følgende til den kompetente myndighed i 
den medlemsstat, hvor filialen er etableret:

andre EU-medlemsstater uden at skulle 
etablere nye filialer. Til dette formål 
oplyser selskabet følgende til den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor filialen er etableret:

Or. en

Ændringsforslag 956
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne registrerer de selskaber, 
der er meddelt tilladelse efter artikel 41. 
Registret skal være offentligt tilgængeligt 
og indeholde oplysninger om de 
tjenesteydelser eller aktiviteter, 
tredjelandsselskaberne har tilladelse til at 
udøve. Registret skal ajourføres løbende. 
Enhver tilladelse meddeles ESMA.

Medlemsstaterne registrerer de selskaber, 
der er meddelt tilladelse efter artikel 43. 
Registret skal være offentligt tilgængeligt 
og indeholde oplysninger om de 
tjenesteydelser eller aktiviteter, 
tredjelandsselskaberne har tilladelse til at 
udøve. Registret skal ajourføres løbende. 
Enhver tilladelse meddeles ESMA.

Or. en

Ændringsforslag 957
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA opretter et register over alle 
tredjelandsselskaber, der har tilladelse til at 
udøve tjenesteydelser og aktiviteter i 
Unionen. Registret skal indeholde 
oplysninger om de tjenesteydelser eller 
aktiviteter, som tredjelandsselskabet har 
tilladelse til at udøve, og skal ajourføres 

ESMA opretter et register over alle 
tredjelandsselskaber, der har tilladelse i 
henhold til artikel 43 til at udøve 
tjenesteydelser og aktiviteter i Unionen. 
Registret skal indeholde oplysninger om de 
tjenesteydelser eller aktiviteter, som 
tredjelandsselskabet har tilladelse til at 
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løbende. ESMA offentliggør og ajourfører 
denne fortegnelse på sit websted.

udøve, og skal ajourføres løbende. ESMA 
offentliggør og ajourfører denne 
fortegnelse på sit websted.

Or. en

Ændringsforslag 958
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 46 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inddragelse af tilladelser Levering af tjenesteydelser og aktiviteter 
uden pas

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne får hermed mulighed for fortsat at benytte filialer i tredjelandsselskaber, 
som ikke ønsker pas, på samme grundlag som fastsat på nuværende tidspunkt i BCD og 
MiFID. Den foreslåede formulering er baseret på artikel 42 i AIFMD og artikel 38, stk. 1, i 
BCD.

Ændringsforslag 959
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 46a
Levering af tjenesteydelser og aktiviteter
fra tredjelandsselskabers filialer uden pas.
1. Uden præjudice for stk. 1 og 2 i dette 
kapitel kan medlemsstaterne tillade, at 
tredjelandsselskaber udøver 
investeringsservice og udfører
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investeringsaktiviteter sammen med 
accessoriske tjenesteydelser på deres 
område gennem en filial, der er etableret i 
deres område, under opfyldelse af navnlig
det krav, at de ikke anvender 
bestemmelser, som resulterer i mere 
omfattende præferencebehandling end 
den behandling, som filialer i 
investeringsselskaber med hovedsæde i 
EU yder. De skal navnlig sikre, at 
tredjelandsselskabets filial opfylder 
betingelserne i artikel 43, stk. 2.
2. Medlemsstater kan pålægge et 
tredjelandsselskab strengere regler med 
hensyn til udøvelse og udførelse af 
investeringsservice og/eller -aktiviteter 
eller accessoriske tjenesteydelser på deres 
område i medfør af denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne får hermed mulighed for fortsat at benytte filialer i tredjelandsselskaber, 
som ikke ønsker et pas, på samme grundlag som fastsat på nuværende tidspunkt i BCD og 
MiFID. Den foreslåede formulering er baseret på artikel 42 i AIFMD og artikel 38, stk. 1, i 
BCD.

Ændringsforslag 960
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 46a
Levering af tjenesteydelser og udførelse af 

aktiviteter uden pas
1. Medlemsstaterne kan fortsat bemyndige 
tredjelandsselskaber til at udøve
investeringsservice inden for deres 
område gennem filialer.
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2. Selskaber, der er bemyndiget i henhold 
til stk. 1, kan ikke opnå EU-pas, hvis de 
ikke også er registreret hos ESMA.

Or. en

Begrundelse

Nationale ordninger skal fortsætte i overensstemmelse med proceduren i AIFM-direktivet i 
den forstand, at de, hvis de er godkendt efter denne procedure, ikke skal være berettiget til et
EU-pas.

Ændringsforslag 961
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 46 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 46b
Levering af grænseoverskridende 
tjenester fra tredjelandsselskaber i
medlemsstater uden pas.
Uden præjudice for stk. 1 og 2 i dette 
kapitel og afsnit VIII i forordning (EU) 
nr. …/… [MiFIR] kan medlemsstaterne 
give tredjelandsselskaber tilladelse til at 
udøve investeringsservice og udføre 
investeringsaktiviteter samt eventuelle 
accessoriske tjenesteydelser på deres 
område ud over gennem en filial, der er 
etableret på deres område, eller gennem 
en filial i en anden medlemsstat, der er 
bemyndiget i henhold artikel 43, under 
opfyldelse af de betingelser, som de har 
fastsat i denne sammenhæng.

Or. en

Begrundelse

Hermed kan medlemsstaterne fortsætte egne nationale ordninger, hvorunder de giver 
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tredjelandsselskaber mulighed for at leve grænseoverskridende tjenesteydelser til personer på 
deres område (med og uden tilladelse). Hverken BCD, ISD eller MiFID indeholder 
begrænsninger af behandlingen af selskaber uden for EU i denne sammenhæng.

Ændringsforslag 962
Kay Swinburne, Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemmer af enhver markedsoperatørs 
ledelsesorgan har et tilstrækkeligt godt 
omdømme, har tilstrækkelig viden, faglig 
kompetence og erfaring, og afsætter 
tilstrækkelig tid til at udføre deres opgaver. 
Det medlem af ledelsesorganet i en 
institution, der har til hensigt at opnå en 
post i flere institutioners ledelsesorganer 
samtidig, skal tage højde for de 
individuelle forhold og arten, omfanget og 
kompleksiteten af institutionens 
aktiviteter. Medlemmer af ledelsesorganer 
i institutioner, der er betydelige i kraft af 
deres størrelse, interne organisation og 
deres aktiviteters art, anvendelsesområde 
og kompleksitet, skal aldrig samtidig 
foretage mere end én af følgende 
kombinationer, medmindre de kan 
begrunde dette over for den relevante 
kompetente myndighed:

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til virksomhedsledelse er det af afgørende betydning at indføre de samme krav i 
MiFID som i kapitalkravsdirektiv IV. Disse ændringsforslag svarer derfor til de forslag, der 
blev udarbejdet af ECR til kapitalkravsdirektiv IV.

Ændringsforslag 963
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

De kvantitative begrænsninger vil skabe alvorlige problemer for udnævnelse af kvalificerede 
og tilstrækkelig dygtige personer. I mindre lande kan der som følge deraf opstå alvorlige 
problemer med opfyldelse af kravene til sammensætning af ledelsesorganer som beskrevet i 
forslaget. Bestyrelsesposter, f.eks. i boligkooperativer eller anpartsselskaber, bør ikke regnes
som bestyrelsesposter i denne artikel. "Virksomheder af interesse for offentligheden" bør 
derfor tilføjes i teksten.

Ændringsforslag 964
Kay Swinburne, Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afsætter tilstrækkelig tid til at udføre 
deres funktioner.

a) Kun én af følgende kombinationer må 
forekomme samtidigt:

Kun én af følgende kombinationer må 
forekomme samtidigt:

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til virksomhedsledelse er det af afgørende betydning at indføre de samme krav i 
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MiFID som i kapitalkravsdirektiv IV. Disse ændringsforslag svarer derfor til de forslag, der 
blev udarbejdet af ECR til kapitalkravsdirektiv IV.

Ændringsforslag 965
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

I antallet af bestyrelsesposter, som et medlem af ledelsesorganet kan besidde samtidig, skal 
der tages højde for de individuelle forhold og arten, omfanget og kompleksiteten af 
investeringsselskabets aktiviteter. For snæver en formulering i denne sammenhæng kan skabe 
problemer på de små markeder, navnlig for mindre institutioner.

Ændringsforslag 966
Kay Swinburne, Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fire direktionseksterne 
bestyrelsesposter.

ii) fem direktionseksterne 
bestyrelsesposter.

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til virksomhedsledelse er det af afgørende betydning at indføre de samme krav i 
MiFID som i kapitalkravsdirektiv IV. Disse ændringsforslag svarer derfor til de forslag, der 
blev udarbejdet af ECR til kapitalkravsdirektiv IV.
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Ændringsforslag 967
Kay Swinburne, Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 1 – litra a – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Bestyrelsesposter i institutioners 
ledelsesorgan:

(i) der er medlemmer af samme koncern 
eller 
(ii) der er medlemmer af samme 
indskudsgarantiordning, hvis 
betingelserne i artikel 108, stk. 7, er 
opfyldt, eller

(iii) inden for foretagender (herunder 
ikkefinansielle institutioner), hvor 
institutionerne har erhvervet kvalificeret 
deltagelse, regnes som én bestyrelsespost.

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til virksomhedsledelse er det af afgørende betydning at indføre de samme krav i 
MiFID som i kapitalkravsdirektiv IV. Disse ændringsforslag svarer derfor til de forslag, der 
blev udarbejdet af ECR til kapitalkravsdirektiv IV.

Ændringsforslag 968
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 1 – litra a – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Poster som bestyrelsesmedlem og direktør 
eller direktionseksterne bestyrelsesposter 
inden for
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bestyrelsespost.
(i) samme konsoliderede koncern eller

(ii) en gruppe virksomheder, der er 
datterselskaber, associerede virksomheder 
eller deltagere fra samme industrielle 
holdingselskab

regnes som én bestyrelsespost.

Or. en

Begrundelse

Dette er en klarlæggelse af, at ikke blot konsoliderede koncerner er underlagt denne 
undtagelse, men også grupper af virksomheder inden for samme industrielle 
holdingselskaber. Klarlæggelsen er nødvendig for at sikre, at forretningsmodellen for denne 
form for langsigtede industrielle ejere ikke ødelægges af begrænsningen af bestyrelsesposter. 
Forretningsmodellen for industrielle holdingselskaber er at opnå et langsigtet ejerskab med 
bestyrelsesrepræsentation i relation til deres langsigtede investeringer.

Ændringsforslag 969
Kay Swinburne, Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 1 – litra a – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til virksomhedsledelse er det af afgørende betydning at indføre de samme krav i 
MiFID som i kapitalkravsdirektiv IV. Disse ændringsforslag svarer derfor til de forslag, der 
blev udarbejdet af ECR til kapitalkravsdirektiv IV.
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Ændringsforslag 970
Kay Swinburne, Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til virksomhedsledelse er det af afgørende betydning at indføre de samme krav i 
MiFID som i kapitalkravsdirektiv IV. Disse ændringsforslag svarer derfor til de forslag, der 
blev udarbejdet af ECR til kapitalkravsdirektiv IV.

Ændringsforslag 971
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
markedsoperatørerne tager hensyn til 
menneskelig mangfoldighed som et af 
kriterierne for udvælgelse af medlemmer til 
ledelsesorganet. Markedsoperatørerne
gennemfører navnlig en politik, der 

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

gennemfører navnlig en politik, der 
fremmer diversitet i deres ledelsesorgan 
med hensyn til køn, alder, 
uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig 
baggrund samt geografisk herkomst, 
hvorved der tages hensyn til størrelsen af 
ledelsesorganet, samt tager konkrete skridt 
i retning af en mere afbalanceret 
repræsentation i bestyrelserne. Sådanne 
konkrete foranstaltninger kan f.eks. 
omfatte uddannelse af 
nominationsudvalg, oprettelse af lister 
over kompetente kandidater og indførelse 
af en nomineringsproces, hvor mindst én 
kandidat ud af seks kandidater 
præsenteres.

Or. en

Begrundelse

Diversitet i bestyrelser sikrer bredere kompetence og perspektiver. Udnævnelse af 
udelukkende kvinder eller udelukkende mænd vil medføre et mere snævert udvalg og risiko for 
at gå glip af potentielt fremragende kandidater. Der er en systematisk fejl forbundet med 
processen til udvælgelse af kvinder. Bankerne skal opfordres til at gennemføre en plan på 
mellemlang sigt for at fremme udnævnelsen af kvinder til indflydelsesrige poster for at øge 
antallet af kvinder i disse poster.

Ændringsforslag 972
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

hvorved der tages hensyn til størrelsen af 
ledelsesorganet. Derudover bør 
repræsentation af ansatte i 
ledelsesorganet med deres vigtige
perspektiv og reelle viden om den interne 
funktion betragtes som et positivt tiltag til 
fremme af diversitet.

Or. en

Ændringsforslag 973
Kay Swinburne, Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Udgår

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

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til virksomhedsledelse er det af afgørende betydning at indføre de samme krav i 
MiFID som i kapitalkravsdirektiv IV. Disse ændringsforslag svarer derfor til de forslag, der 
blev udarbejdet af ECR til kapitalkravsdirektiv IV.

Ændringsforslag 974
Olle Ludvigsson

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Denne artikel er uden præjudice for 
bestemmelser om repræsentationen af 
ansatte i virksomhedsbestyrelser som 
fastsat i den nationale lovgivning eller 
retspraksis.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at nationale regler om repræsentation af ansatte ikke svækkes eller obstrueres 
af bestemmelserne i direktivet.
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Ændringsforslag 975
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 49 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Krav til personer, der udøver betydelig 
indflydelse på forvaltningen af det 
regulerede marked

Krav til personer, der udøver betydelig 
indflydelse på forvaltningen af et reguleret
marked, en MHF eller en OHF

Or. en

Ændringsforslag 976
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kræver, at personer, 
der er i en position, hvor de direkte eller 
indirekte kan udøve betydelig indflydelse 
på forvaltningen af det regulerede marked, 
er hæderlige og egnede.

1. Medlemsstaterne kræver, at personer, 
der er i en position, hvor de direkte eller 
indirekte kan udøve betydelig indflydelse 
på forvaltningen af et reguleret marked, en 
MHF eller en OHF, er hæderlige og 
egnede.

Or. en

Ændringsforslag 977
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 49 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
operatøren af det regulerede marked

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
operatøren af et reguleret marked, en 
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MHF eller en OHF

Or. en

Ændringsforslag 978
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 49 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) giver den kompetente myndighed og 
offentligheden oplysninger om det 
regulerede markeds og/eller 
markedsoperatørens ejerskab og især om, 
hvem der eventuelt er i en position, hvor de 
kan udøve betydelig indflydelse på 
ledelsen af det regulerede marked, og 
størrelsen af deres interesser

a) giver den kompetente myndighed og 
offentligheden oplysninger om det 
regulerede markeds og/eller 
markedsoperatørens ejerskab af en MHF 
eller en OHF og især om, hvem der 
eventuelt er i en position, hvor de kan 
udøve betydelig indflydelse på ledelsen af 
det regulerede marked, og størrelsen af 
deres interesser

Or. en

Ændringsforslag 979
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 49 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kræver, at 
markedsmedlemmer og betydelige 
markedsdeltagere ikke er i en position, 
hvor de direkte eller indirekte kan udøve 
betydelig indflydelse på forvaltningen af 
det regulerede marked eller MHF'en.

Or. en
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Ændringsforslag 980
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 49 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne kræver, at 
markedsmedlemmer og betydelige 
markedsdeltagere på et reguleret marked 
eller en MHF ikke direkte eller indirekte 
kan eje over 5 % af det pågældende 
regulerede marked eller MHF'en.

Or. en

Ændringsforslag 981
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 49 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Medlemsstaterne kræver, at et 
reguleret marked, en MHF eller en OHF 
offentliggør alle aktionærer, der ejer over 
5 % af det pågældende regulerede marked 
eller MHF'en eller OHF'en.

Or. en

Ændringsforslag 982
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 49 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed nægter at 
godkende foreslåede ændringer af det 
regulerede markeds og/eller 
markedsoperatørens kontrollerende 
interesser, hvis der er objektive og 
påviselige grunde til at formode, at disse 
ændringer ville true den sunde og 
forsigtige forvaltning af det regulerede 
marked.

3. Den kompetente myndighed nægter at 
godkende foreslåede ændringer af det 
regulerede markeds og/eller 
markedsoperatørens kontrollerende 
interesser, hvis der er objektive og 
påviselige grunde til at formode, at disse 
ændringer ville true den sunde og 
forsigtige forvaltning af det regulerede 
marked eller MHF'en eller skabe 
betydelige interessekonflikter.

Or. en

Ændringsforslag 983
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 50 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kræver, at det regulerede 
marked

Medlemsstaterne kræver, at det regulerede 
marked eller MHF'en

Or. en

Ændringsforslag 984
Pascal Canfin
vfor Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 50 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har indført ordninger med henblik på 
klart at kunne påvise og håndtere de 
potentielle ugunstige følger for det 
regulerede markeds eller dets deltageres 

a) har indført ordninger med henblik på 
klart at kunne påvise og håndtere de 
potentielle ugunstige følger for det 
regulerede markeds eller MHF'ens eller
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funktion af eventuelle interessekonflikter 
mellem på den ene side det regulerede 
marked, dets ejere eller dets operatør, og på 
den anden side det regulerede markeds 
sunde funktion, især når sådanne 
interessekonflikter kan være til skade for 
udøvelsen af eventuelle hverv, som den 
kompetente myndighed måtte have henlagt 
til det regulerede marked

deres deltageres funktion af eventuelle 
interessekonflikter mellem på den ene side 
det regulerede marked eller MHF'en, 
deres ejere eller operatør, og på den anden 
side det regulerede markeds eller 
MHF'ens sunde funktion, især når sådanne 
interessekonflikter kan være til skade for 
udøvelsen af eventuelle hverv, som den 
kompetente myndighed måtte have henlagt 
til det regulerede marked eller MHF'en

Or. en

Ændringsforslag 985
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 50 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) gennemsigtige regler baseret på 
objektive kriterier for styring af 
kategorierne af ordrestrømme, som 
brugerne af systemet både kan være 
underlagt og indgå i et samspil med;

Or. en

Begrundelse

Med denne artikel indføres betragtning 12 med hensyn til regulerede markeder, hvorved 
investorer har større valgmuligheder med hensyn til modparter, som de ønsker at indgå i et 
samspil med.

Ændringsforslag 986
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
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Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til at sikre, at dets 
handelssystemer er fleksible, har 
tilstrækkelig kapacitet til at klare 
spidsbelastninger med hensyn til ordrer og 
meddelelser, kan sikre korrekt handel i 
tilfælde af markedsstress, er fuldt 
gennemprøvede for at sikre, at sådanne 
betingelser er opfyldt, og er omfattet af 
effektive ordninger til sikring af 
driftsstabilitet (business continuity) til at 
sikre opretholdelsen af markedets tjenester 
i tilfælde af et uforudset svigt af dets 
handelssystemer.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger, der er fastsat til at sikre, at dets 
handelssystemer er fleksible, har 
tilstrækkelig kapacitet til at klare 
spidsbelastninger med hensyn til ordrer og 
meddelelser, kan sikre korrekt handel i 
tilfælde af markedsstress, er fuldt 
gennemprøvede for at sikre, at sådanne 
betingelser er opfyldt, også i perioder med 
ekstrem markedsvolatilitet, og er omfattet 
af effektive ordninger til sikring af 
driftsstabilitet (business continuity) til at 
sikre opretholdelsen af markedets tjenester 
i tilfælde af et uforudset svigt af dets 
handelssystemer.

Or. en

Begrundelse

Prøvning af handelssystemer skal udvides til at omfatte perioder med ekstrem 
markedsvolatilitet som i tilfældet med "Flash Crash".

Ændringsforslag 987
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til at sikre, at dets 
handelssystemer er fleksible, har 
tilstrækkelig kapacitet til at klare 
spidsbelastninger med hensyn til ordrer og 
meddelelser, kan sikre korrekt handel i 
tilfælde af markedsstress, er fuldt 

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked eller en MHF skal have 
etableret effektive systemer, procedurer og 
ordninger til at sikre, at dets 
handelssystemer er fleksible, har 
tilstrækkelig kapacitet til at klare 
spidsbelastninger med hensyn til ordrer og 
meddelelser, kan sikre korrekt handel i 
tilfælde af markedsstress, er fuldt 
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gennemprøvede for at sikre, at sådanne 
betingelser er opfyldt, og er omfattet af 
effektive ordninger til sikring af 
driftsstabilitet (business continuity) til at 
sikre opretholdelsen af markedets tjenester 
i tilfælde af et uforudset svigt af dets 
handelssystemer.

gennemprøvede for at sikre, at sådanne 
betingelser er opfyldt, og er omfattet af 
effektive ordninger til sikring af 
driftsstabilitet (business continuity) til at 
sikre opretholdelsen af markedets tjenester 
i tilfælde af et uforudset svigt af dets 
handelssystemer.
(Dette ændringsforslag finder anvendelse i
alle afsnit af artikel 51. Hvis det vedtages, 
skal der foretages tilsvarende rettelser 
heri).

Or. en

Begrundelse

Disse bestemmelser bør finde anvendelse på regulerede markeder og MHF'er for at øge 
markedets sikkerhed og undgå smuthuller.

Ændringsforslag 988
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til at sikre, at dets 
handelssystemer er fleksible, har 
tilstrækkelig kapacitet til at klare 
spidsbelastninger med hensyn til ordrer og 
meddelelser, kan sikre korrekt handel i 
tilfælde af markedsstress, er fuldt 
gennemprøvede for at sikre, at sådanne 
betingelser er opfyldt, og er omfattet af 
effektive ordninger til sikring af 
driftsstabilitet (business continuity) til at 
sikre opretholdelsen af markedets tjenester 
i tilfælde af et uforudset svigt af dets 
handelssystemer.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
markedspladser skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til at sikre, at dets 
handelssystemer er fleksible, har 
tilstrækkelig kapacitet til at klare 
spidsbelastninger med hensyn til ordrer og 
meddelelser, kan sikre korrekt handel i 
tilfælde af markedsstress, er fuldt 
gennemprøvede for at sikre, at sådanne 
betingelser er opfyldt, og er omfattet af 
effektive ordninger til sikring af 
driftsstabilitet (business continuity) til at 
sikre opretholdelsen af markedets tjenester 
i tilfælde af et uforudset svigt af dets 
handelssystemer.
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Or. en

Ændringsforslag 989
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kræver, at et 
reguleret marked har fastsat 
markedsordninger og sikrer, at et 
tilstrækkeligt stort antal 
investeringsselskaber deltager i disse 
ordninger og afgiver prisstillelser til 
konkurrencedygtige priser med deraf 
følgende tilføring af likviditet til markedet 
på regelmæssig og løbende basis og på et 
minimumsniveau under hele åbningstiden
under hensyntagen til de eksisterende 
markedsforhold, regler og forordninger, 
medmindre et sådant krav ikke er 
hensigtsmæssigt for arten og omfanget af 
handelen på det regulerede marked.
Medlemsstaterne kræver, at et reguleret 
marked indgår en bindende skriftlig aftale 
med investeringsselskabet vedrørende de 
forpligtelser, der opstår på grund af 
deltagelsen i en sådan ordning, herunder, 
men ikke begrænset til, tilføring af 
likviditet. Det regulerede marked sikrer, at 
investeringsselskabet opfylder kravene i 
sådanne bindende skriftlige aftaler. Det 
regulerede marked informerer den 
kompetente myndighed om indholdet af 
den bindende skriftlige aftale og 
dokumenterer over for den relevante
kompetente myndighed, at kravene i dette 
stykke er opfyldt.
ESMA udarbejder retningslinjer, som 
investeringsselskaber er forpligtet til at 
inkorporere i de bindende skriftlige 
aftaler, hvortil der henvises i dette stykke.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal læses sammen med Wortmann-Kools ændringsforslag til artikel 
17, stk. 3, og artikel 51, stk. 7.

Ændringsforslag 990
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kræver, at de 
regulerede markeder sikrer, at 
meddelelser, der fremsendes til deres 
handelssystemer med højfrekvenshandel 
og anden automatiseret handel, tydeligt 
kan defineres som i overensstemmelse 
hermed.

Or. en

Begrundelse

Handelsordrer, annulleringer og ændringer fra automatiserede strategier skal være tydeligt 
afmærket i meddelelser. Dette er en forudsætning for det påkrævede tilsyn.

Ændringsforslag 991
Jürgen Klute
Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kræver, at alle 
markedspladser skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger, som sikrer at alle ordrer, der er
indført i systemet af et medlem eller en 
deltager, er gyldige i mindst 1 sekund.
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Or. en

Ændringsforslag 992
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til at sikre, at alle ordrer, der 
afgives af et medlem eller en deltager i 
systemet, skal være gyldige i mindst fem 
sekunder. Inden for denne frist på fem 
sekunder må der ikke afgives mere end to 
ordrer for det samme produkt.

Or. de

Begrundelse

Den eksisterende praksis bidrager kun lidt til likviditeten, men rummer en betydelig risiko for 
spekulation.

Ændringsforslag 993
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne kræver, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger, som sikrer at alle ordrer, der er 
indført i systemet af et medlem eller en 
deltager, har en hviletid på mindst 1 
sekund.
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Or. en

Begrundelse

Handelsordrer med en hviletid på under 1 sekund tilfører ikke likviditet og gavner 
udelukkende HFT-handlere.

Ændringsforslag 994
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Medlemsstaterne kræver, at et 
reguleret marked, en MHF og en OHF
skal have etableret effektive systemer, 
procedurer og ordninger, som sikrer at 
der er en ventetid på mindst 500 
millisekunder inden udførelse.

Or. en

Ændringsforslag 995
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Medlemsstaterne kræver, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer for at sikre, at strategier 
for højfrekvenshandel på ethvert 
tidspunkt ikke udgør over 20 % af 
handelsordrerne i ordrebeholdningen.

Or. en
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Ændringsforslag 996
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til afvisning af ordrer, der 
overskrider forud fastsatte lofter for 
mængder og priser eller er klart fejlagtige, 
og til midlertidigt at suspendere handelen, 
hvis der i en kort periode er betydelige 
prisudsving for et finansielt instrument på 
det pågældende eller et relateret marked, 
samt til i usædvanlige tilfælde at kunne 
annullere, ændre eller korrigere enhver 
transaktion.

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til afvisning af ordrer, der 
overskrider forud fastsatte lofter for 
mængder og priser eller er klart fejlagtige, 
og til midlertidigt at suspendere handelen, 
hvis der er eller sandsynligvis vil være en 
udførelse, der forårsager eller kunne
forårsage betydelige prisudsving for et 
finansielt instrument på det pågældende 
marked, samt til i usædvanlige tilfælde at 
kunne annullere enhver deraf følgende
transaktion. Medlemsstaterne stiller krav 
om, at et reguleret marked skal sikre, at 
parametrene for et handelsstop er 
kalibreret på en måde, som tager højde 
for likviditeten af forskellige aktivklasser 
og aktivunderklasser, arten af 
markedsmodellen og typen af brugere, og 
som er tilstrækkelig til at undgå betydelige 
forstyrrelser af en regulær handel. 
Medlemsstaterne sikrer, at et reguleret 
marked indberetter parametrene for et 
handelsstop og eventuelle væsentlige 
ændringer til disse parametre til den 
kompetente myndighed, som på sin side
indberetter dem til ESMA.

Or. en

Begrundelse

Regulerede markeder og MHF'er skal udelukkende have beføjelse til at annullere 
transaktioner. De retlige konsekvenser og virkningerne for markedet af forsøg på at ændre
eller korrigere handler er komplicerede og kan resultere i gæld og spørgsmål, der ikke er 
lette at løse. Nogle afbrydelser af handelen sker inden udførelse. Der tages højde for dette i 
teksten i del I.
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Ændringsforslag 997
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at et
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til afvisning af ordrer, der 
overskrider forud fastsatte lofter for 
mængder og priser eller er klart fejlagtige, 
og til midlertidigt at suspendere handelen, 
hvis der i en kort periode er betydelige 
prisudsving for et finansielt instrument på 
det pågældende eller et relateret marked, 
samt til i usædvanlige tilfælde at kunne 
annullere, ændre eller korrigere enhver 
transaktion.

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
markedsplads eller enhver
handelsordning skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til afvisning af ordrer, der 
overskrider forud fastsatte lofter for 
mængder og priser eller er klart fejlagtige, 
og til midlertidigt at suspendere handelen, 
hvis der i en kort periode er betydelige 
prisudsving for et finansielt instrument på 
det pågældende eller et relateret marked i 
forhold til slutværdien for det pågældende 
finansielle instrument på handelsstedet 
med den højeste omsætning for det 
pågældende instrument, samt til at kunne 
annullere, ændre eller korrigere enhver 
transaktion. Disse systemer skal resultere i 
handelsstop på samme tidspunkt for alle 
handelssteder, der handler de samme 
finansielle instrumenter, når der i en kort 
periode er et betydeligt prisudsving for et 
finansielt instrument på det pågældende 
marked eller et relateret marked. I tilfælde 
af et betydeligt prisudsving annulleres alle 
handelsordrer, der er udført efter, at 
handelsstedet med den højeste omsætning
for det finansielle instrument afbrød
handelen.
Medlemsstaterne kræver, at en 
markedsplads skal sikre, at parametrene 
for handelsstop er i overensstemmelse 
med de betingelser, der er nævnt i stk. 7, 
litra (b).
ESMA offentliggør parametrene på sit 
websted.
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Or. en

Begrundelse

Gennemsigtighed i forbindelse med afbrydelse af handel er vigtig. Det er endvidere af 
afgørende betydning, at afbrydelsen gælder hele EU.

Ændringsforslag 998
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til afvisning af ordrer, der 
overskrider forud fastsatte lofter for 
mængder og priser eller er klart fejlagtige, 
og til midlertidigt at suspendere handelen, 
hvis der i en kort periode er betydelige 
prisudsving for et finansielt instrument på 
det pågældende eller et relateret marked, 
samt til i usædvanlige tilfælde at kunne 
annullere, ændre eller korrigere enhver 
transaktion.

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til afvisning af ordrer, der 
overskrider forud fastsatte lofter for 
mængder og priser eller er klart fejlagtige, 
og til midlertidigt at suspendere handelen, 
hvis der er betydelige prisudsving for et 
finansielt instrument på det pågældende 
eller et relateret marked, hvis det 
informeres af den relaterede 
markedsoperatør om et sådant udsving.

Or. en

Begrundelse

Handelsstop skal koordineres på tværs af markedspladser, men det er dog mere teknologisk 
muligt at koordinere disse handlinger end at forsøge at automatisere dem gennem fuld 
harmonisering. Da visse afbrydelser eller prisudsving er specifikke for en enkelt 
markedsplads, vil det ikke være berettiget at standse hele markedet.

Ændringsforslag 999
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
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Artikel 51 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked eller MHF skal have 
etableret effektive systemer, procedurer og 
ordninger, som sikrer, at alle ordrer, der 
er indført i systemet af et medlem eller en 
deltager, er gyldige i mindst 500 
millisekunder, hvor ordren ikke kan 
annulleres eller ændres.

Or. en

Ændringsforslag 1000
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked midlertidigt skal kunne 
afbryde handelen, hvis der i en kort 
periode er betydelige prisudsving for et 
finansielt instrument på det pågældende 
eller et relateret marked, samt i 
usædvanlige tilfælde kunne annullere, 
ændre eller korrigere enhver transaktion. 
Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked sikrer, at parametrene 
for afbrydelse af handelen er tilpasset på 
en sådan måde, at der tages hensyn til 
likviditeten i forskellige aktivklasser og 
aktivunderklasser, og at der er 
tilstrækkelig sikkerhed for, at der undgås 
større forstyrrelser på markedet. 
Medlemsstaterne sikrer, at et reguleret 
marked indberetter parametrene for 
afbrydelse af handelen og alle væsentlige 
ændringer til den kompetente myndighed, 
som på sin side indberetter dem til ESMA. 
ESMA offentliggør parametrene på sit 
websted. Medlemsstaterne stiller krav om, 
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at hvis et reguleret marked, der er 
væsentligt med hensyn til likviditet [i det 
instrument], standser handel i en hvilken 
som helst medlemsstat, skal andre 
markedspladser, hvor instrumentet også 
handles, også standse handlen, indtil 
handlen på det oprindelige marked 
genoptages.

Or. en

Ændringsforslag 1001
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
regulerede markeder meddeler alle andre 
relevante markedspladser, hvis én eller 
flere af omstændighederne i stk. 2 
forekommer, så der kan koordineres en 
reaktion fra hele markedet.

Or. en

Begrundelse

Det er muligvis endnu ikke muligt at harmonisere automatisk afbrydelse i hele EU, men 
markedspladserne skal koordinere deres reaktion på usædvanlige markedsforhold, så den 
samme fremgangsmåde følges, når det er nødvendigt.

Ændringsforslag 1002
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 3. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
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reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til at sikre, at algoritmiske 
handelssystemer ikke kan skabe eller 
bidrage til ureglementerede handelsvilkår 
på markedet, herunder systemer, der 
begrænser forholdet mellem ikke-udførte 
ordrer og transaktioner, der kan indføres i 
systemet af et medlem eller en deltager, at 
det er muligt at bremse ordrestrømmen, 
hvis der er risiko for, at man når op på 
systemets maksimale kapacitet, og at den 
minimumsændring (tick size), der kan 
anvendes på markedet, begrænses.

reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til at administrere 
ureglementerede handelsvilkår på 
markedet. ESMA udvikler 
reguleringsmæssige tekniske standarder, 
hvori den angiver de kriterier, som 
sådanne systemer, procedurer og 
ordninger skal tage højde for, hvilket kan 
omfatte systemer, der begrænser forholdet 
mellem ikke-udførte ordrer og 
transaktioner, der kan indføres i systemet 
af et medlem eller en deltager, at det er 
muligt at bremse ordrestrømmen, hvis der 
er risiko for, at man når op på systemets 
maksimale kapacitet, og at den 
minimumsændring (tick size), der kan 
anvendes på markedet, begrænses.

Or. en

Begrundelse

Selvom markedspladser kan administrere eventuelle handelsforstyrrelser, kan de ikke 
garantere, at algoritmiske systemer ikke forårsager forstyrrelser. ESMA skal have til opgave 
at afgøre, hvad disse systemer og ordninger skal bestå af.

Ændringsforslag 1003
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til at sikre, at algoritmiske 
handelssystemer ikke kan skabe eller 
bidrage til ureglementerede handelsvilkår 
på markedet, herunder systemer, der 
begrænser forholdet mellem ikke-udførte 
ordrer og transaktioner, der kan indføres i 
systemet af et medlem eller en deltager, at 
det er muligt at bremse ordrestrømmen, 

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til at muliggøre identifikation af
ordrer, der enten følger en strategi for 
algoritmisk handel eller en strategi for 
højfrekvenshandel og til yderligere at 
sikre, at algoritmiske handelssystemer ikke 
kan skabe eller bidrage til ureglementerede 
handelsvilkår på markedet, herunder 
systemer, der begrænser forholdet mellem 



PE489.466v01-00 38/162 AM\901766DA.doc

DA

hvis der er risiko for, at man når op på 
systemets maksimale kapacitet, og at den 
minimumsændring (tick size), der kan 
anvendes på markedet, begrænses.

ikke-udførte ordrer og transaktioner, der 
kan indføres i systemet af et medlem eller 
en deltager, at det er muligt at bremse 
ordrestrømmen, hvis der er risiko for, at 
man når op på systemets maksimale 
kapacitet, og at den minimumsændring 
(tick size), der kan anvendes på markedet, 
begrænses.

Or. en

Ændringsforslag 1004
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at et
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til at sikre, at algoritmiske 
handelssystemer ikke kan skabe eller 
bidrage til ureglementerede handelsvilkår 
på markedet, herunder systemer, der 
begrænser forholdet mellem ikke-udførte 
ordrer og transaktioner, der kan indføres i 
systemet af et medlem eller en deltager, at 
det er muligt at bremse ordrestrømmen, 
hvis der er risiko for, at man når op på 
systemets maksimale kapacitet, og at den 
minimumsændring (tick size), der kan 
anvendes på markedet, begrænses.

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
markedsplads skal have etableret effektive 
systemer, procedurer og ordninger til at 
sikre, at algoritmiske handelssystemer ikke 
kan skabe eller bidrage til ureglementerede 
handelsvilkår på markedet. 

Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
markedsplads skal etablere systemer, der
(a) begrænser forholdet mellem ikke-
udførte ordrer og transaktioner, der kan 
indføres i systemet af et medlem eller en 
deltager, til 50 til 1
(b) at det er muligt at bremse 
ordrestrømmen, hvis der er risiko for, at 
man når op på systemets maksimale 
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kapacitet og
(c) at den minimumsændring (tick size), 
der kan anvendes på markedet, begrænses i 
et sådant omfang, at et tick skal være tæt 
på gennemsnittet for det finansielle 
instrument.

Or. en

Ændringsforslag 1005
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til at sikre, at algoritmiske 
handelssystemer ikke kan skabe eller 
bidrage til ureglementerede handelsvilkår 
på markedet, herunder systemer, der
begrænser forholdet mellem ikke-udførte 
ordrer og transaktioner, der kan indføres i 
systemet af et medlem eller en deltager, at 
det er muligt at bremse ordrestrømmen, 
hvis der er risiko for, at man når op på 
systemets maksimale kapacitet, og at den 
minimumsændring (tick size), der kan 
anvendes på markedet, begrænses.

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked eller MHF skal have 
etableret effektive systemer, procedurer og 
ordninger til at muliggøre identifikation af 
ordrer, der følger en strategi for 
algoritmisk handel, og ordrer, der følger 
en strategi for højfrekvenshandel, ved 
placering af en sådan ordre og sikre, at 
algoritmiske eller højfrekvente
handelssystemer ikke kan skabe eller 
bidrage til ureglementerede handelsvilkår 
på markedet, herunder systemer, der 
begrænser forholdet mellem ikke-udførte 
ordrer og transaktioner, der kan indføres i 
systemet af et medlem eller en deltager, at 
det er muligt at bremse ordrestrømmen, 
hvis der er risiko for, at man når op på 
systemets maksimale kapacitet, og at den 
minimumsændring (tick size), der kan 
anvendes på markedet, begrænses. 
Medlemsstaterne forbyder navnlig et 
reguleret marked eller MHF at tillade 
sine medlemmer at tilbyde direkte 
elektronisk adgang.

Or. en
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Begrundelse

There is currently a lack of official, centralised evidence on HFT. It is vital for regulators to 
be able to identify orders placed by HFT to build an improved understanding of their trading 
patterns and impact on markets. Algorithmic trading should be identified separately, to avoid 
confusion between the two.The practice of Direct Electronic Access (DEA) poses a number of 
problems related to proper control and risk management, as identified by IOSCO in their 
report of October 2011. Additionally, it contributes to damaging the regulatory transparency 
of trading activity, as the firm paying the trading venue member to obtain DEA will trade 
using the venue member’s ID. Any market participant granted direct access to a trading 
venue should become a member of such trading venue, complying with all the relevant rules.

Ændringsforslag 1006
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til at sikre, at algoritmiske 
handelssystemer ikke kan skabe eller 
bidrage til ureglementerede handelsvilkår 
på markedet, herunder systemer, der 
begrænser forholdet mellem ikke-udførte 
ordrer og transaktioner, der kan indføres i 
systemet af et medlem eller en deltager, at 
det er muligt at bremse ordrestrømmen, 
hvis der er risiko for, at man når op på 
systemets maksimale kapacitet, og at den 
minimumsændring (tick size), der kan 
anvendes på markedet, begrænses.

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til at sikre, at algoritmiske 
handelssystemer ikke kan skabe eller 
bidrage til ureglementerede handelsvilkår 
på markedet, herunder systemer, der 
begrænser forholdet mellem ikke-udførte 
ordrer og transaktioner, der kan indføres i 
systemet af et medlem eller en deltager, at 
det er muligt at bremse ordrestrømmen, 
hvis der er risiko for, at man når op på 
systemets maksimale kapacitet, og at den 
minimumsændring (tick size), der kan 
anvendes på markedet og til stede på 
noteringsstedet for det finansielle 
instrument, håndhæves. Medlemsstaterne 
forbyder navnlig et reguleret marked at 
give sine medlemmer "nøgen" eller 
"ufiltreret" adgang.

Or. en

Begrundelse

Alle investeringsselskaber, der tilbyder adgang, uanset om det er direkte elektronisk adgang 
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eller sponsoreret adgang, skal have etableret relevant førhandelskontrol og organisatoriske 
krav for at sikre markedsintegritet og effektiv drift af markeder.

Ændringsforslag 1007
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til at sikre, at algoritmiske 
handelssystemer ikke kan skabe eller 
bidrage til ureglementerede handelsvilkår 
på markedet, herunder systemer, der 
begrænser forholdet mellem ikke-udførte 
ordrer og transaktioner, der kan indføres i 
systemet af et medlem eller en deltager, at 
det er muligt at bremse ordrestrømmen, 
hvis der er risiko for, at man når op på 
systemets maksimale kapacitet, og at den 
minimumsændring (tick size), der kan 
anvendes på markedet, begrænses.

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til at sikre, at algoritmiske eller 
højfrekvente handelssystemer ikke kan 
skabe eller bidrage til ureglementerede 
handelsvilkår på markedet, herunder 
ordninger i form af handelsafgifter til at 
tilskynde til en lavere andel af 
systemmeddelelser om udførte handler, 
der kan indføres i systemet af et medlem 
eller en deltager, at det er muligt at bremse 
ordrestrømmen, hvis der er risiko for, at 
man når op på systemets maksimale 
kapacitet, og at den minimumsændring 
(tick size), der kan anvendes på markedet, 
begrænses.

Or. en

Begrundelse

Der er forskellige måder, hvorpå afgiftsstrukturer kan lægge en dæmper på overdrevent 
mange annulleringer, for eksempel yderligere afgifter over en tærskel eller et forhold eller pr. 
meddelelse, så ordrer og annulleringer også pålægges afgift ligesom handler. I kraft af de 
forskellige forsøg, der finder sted, er det bedst ikke at gøre strukturen alt for restriktiv.

Ændringsforslag 1008
Sari Essayah

Forslag til direktiv



PE489.466v01-00 42/162 AM\901766DA.doc

DA

Artikel 51 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til at sikre, at algoritmiske 
handelssystemer ikke kan skabe eller 
bidrage til ureglementerede handelsvilkår 
på markedet, herunder systemer, der 
begrænser forholdet mellem ikke-udførte 
ordrer og transaktioner, der kan indføres i 
systemet af et medlem eller en deltager, at 
det er muligt at bremse ordrestrømmen, 
hvis der er risiko for, at man når op på 
systemets maksimale kapacitet, og at den 
minimumsændring (tick size), der kan 
anvendes på markedet, begrænses.

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til at muliggøre identifikation af 
ordrer, der følger en strategi for 
algoritmisk handel, og ordrer, der følger 
en strategi for højfrekvenshandel, ved 
placering af en sådan ordre og sikre, at 
algoritmiske eller højfrekvente
handelssystemer ikke kan skabe eller 
bidrage til ureglementerede handelsvilkår 
på markedet, herunder systemer, der 
begrænser forholdet mellem ikke-udførte 
ordrer og transaktioner, der kan indføres i 
systemet af et medlem eller en deltager, at 
det er muligt at bremse ordrestrømmen, 
hvis der er risiko for, at man når op på 
systemets maksimale kapacitet, og at den 
minimumsændring (tick size), der kan 
anvendes på markedet, begrænses.

Or. en

Ændringsforslag 1009
Robert Goebbels

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 3 – afsnit 1 a, 1 b og 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA udarbejder reguleringsmæssige 
tekniske standarder til definition af 
identifikationsformatet nævnt i stk. 3 for 
at give mulighed for sammenhæng på 
tværs af regulerede markeder og MHF og 
medlemsstater og en betydningsfuld 
konsolidering af data på europæisk plan.
ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den […]*.
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Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i andet afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
______________
*EUT: Indsæt venligst datoen: 12 
måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 1010
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at en 
markedsplads etablerer 
godkendelsesprocedurer til behandling af 
ansøgninger om forbindelse af nye eller 
ændrede automatiske handelssystemer til 
markedets egne systemer.
Sådanne procedurer skal indeholde den 
afprøvning, der er omhandlet i stk. 3b.
Sådanne procedurer skal medføre, at 
markedspladsen skriftligt godkender eller 
afviser en forespørgsel med komplet 
begrundelse af årsagen.

Or. en

Begrundelse

Der bør være en formel procedure for godkendelse/afvisning af forespørgsler om forbindelse 
af et automatisk handelssystem til et registreret markeds systemer, ifølge hvilken 
markedsoperatøren bærer ansvaret for at fortsætte.
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Ændringsforslag 1011
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. ESMA udvikler bindende tekniske 
standarder til definition af 
identifikationsformatet for at give 
mulighed for sammenhæng på tværs af 
markedspladser og medlemsstater og en 
betydningsfuld konsolidering af data på 
europæisk plan.

Or. en

Ændringsforslag 1012
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 b. Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
markedsplads etablerer grundige og 
obligatoriske 
godkendelsesafprøvningsprocedurer og 
afprøvningsmiljøer, hvor automatiserede 
handelsalgoritmer kan evalueres. 
Oplysninger om afprøvningsprocedurer 
skal gøres tilgængelige for 
investeringsselskaber, der har planer om 
at anvende sådanne algoritmer, eller 
andre parter, der har planer om at udvikle 
dem. Afprøvningsprocedurer skal omfatte 
undersøgelse af kildekoden og detaljerede 
beskrivelser af en algoritmes design. 
Afprøvningsmiljøer omfatter realistiske 
ordrestrømme, der er baseret på historiske 
data for stressede og ustressede markeder, 
samt simuleringer, der er kalibreret på 
baggrund af repræsentative historiske 
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data og stresstestscenarier, som er 
udviklet af eksperter.
Afprøvningsprocedurer og –miljøer 
opdateres jævnligt, så de lever op til 
ændret praksis på markedet og 
teknologiske udviklinger.

Or. en

Begrundelse

Da fejlbehæftet software kan forårsage alvorlig skade på vigtig markedsinfrastruktur, skal 
den underkastes systematisk og grundig afprøvning i både "normale"/stressede og 
historiske/fremadrettede scenarier for ordrestrømme. Det er relevant at placere ansvaret for 
sådan afprøvning hos markedspladserne selv, da de har data og viden om selve 
handelssystemet.

Ændringsforslag 1013
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked, der tillader direkte 
elektronisk adgang, skal have etableret 
effektive systemprocedurer og ordninger til 
at sikre, at medlemmer eller deltagere kun 
tillades at udbyde sådanne tjenester, hvis 
de er et godkendt investeringsselskab i 
henhold til dette direktiv, at passende 
kriterier er fastlagt og anvendt med hensyn 
til egnetheden af de personer, som kan 
opnå sådan adgang, og at medlemmet eller 
deltageren fortsat har ansvaret for ordrer og 
handler udført ved hjælp af den 
pågældende tjeneste.

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked, der tillader direkte 
markedsadgang, skal have etableret 
effektive systemprocedurer og ordninger til 
at sikre, at medlemmer eller deltagere kun 
tillades at udbyde sådanne tjenester, hvis 
de er et godkendt investeringsselskab i 
henhold til dette direktiv, at passende 
kriterier er fastlagt og anvendt med hensyn 
til egnetheden af de personer, som kan 
opnå sådan adgang, og at medlemmet eller 
deltageren fortsat har ansvaret for ordrer og 
handler udført ved hjælp af den 
pågældende tjeneste.

Or. en

Begrundelse

Henvisninger til direkte elektronisk handel bør ændres til "direkte markedsadgang", så de 
stemmer overens med ESMA's tekniske retningslinjer, som blev udsendt i februar 2012 om 
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"Systemer og kontrolforanstaltninger i et automatiseret handelsmiljø for handelsplatforme, 
investeringsselskaber og kompetente myndigheder", ESMA/2012/122 (DA).

Ændringsforslag 1014
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked, der tillader direkte 
elektronisk adgang, skal have etableret 
effektive systemprocedurer og ordninger til 
at sikre, at medlemmer eller deltagere kun 
tillades at udbyde sådanne tjenester, hvis 
de er et godkendt investeringsselskab i 
henhold til dette direktiv, at passende 
kriterier er fastlagt og anvendt med hensyn 
til egnetheden af de personer, som kan 
opnå sådan adgang, og at medlemmet eller 
deltageren fortsat har ansvaret for ordrer og 
handler udført ved hjælp af den 
pågældende tjeneste.

4. For at etablere reguleringsordningen 
for direkte elektronisk adgang korrekt og 
bygge videre på den eksisterende 
vejledning, der er publiceret af ESMA, 
stiller medlemsstaterne krav om, at et 
reguleret marked, der tillader direkte 
elektronisk adgang, skal have etableret 
effektive systemprocedurer og ordninger til 
at sikre, at medlemmer eller deltagere kun 
tillades at udbyde sådanne tjenester, hvis 
de er et godkendt investeringsselskab i 
henhold til dette direktiv, at passende 
kriterier er fastlagt og anvendt med hensyn 
til egnetheden af de personer, som kan 
opnå sådan adgang, at medlemmet eller 
deltageren fortsat har ansvaret for ordrer og 
handler udført ved hjælp af den 
pågældende tjeneste, og at der ikke er 
bestemmelser om "nøgen" eller 
"ufiltreret" adgang uden 
førhandelskontrol.

Or. en

Begrundelse

Ved udbydelse af adgang til en markedsplads skal det højeste niveau af markedseffektivitet og 
markedsintegritet sikres. Derfor er det nødvendigt at forbyde enhver form for elektronisk 
adgang til en platform, der udbydes af et investeringsselskab, som ikke sikrer det korrekte 
niveau af ansvarlighed for dem, der tilgår platformen, dvs. "nøgen" eller "ufiltreret" adgang.
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Ændringsforslag 1015
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked, der tillader direkte 
elektronisk adgang, skal have etableret 
effektive systemprocedurer og ordninger til 
at sikre, at medlemmer eller deltagere kun 
tillades at udbyde sådanne tjenester, hvis 
de er et godkendt investeringsselskab i 
henhold til dette direktiv, at passende 
kriterier er fastlagt og anvendt med hensyn 
til egnetheden af de personer, som kan 
opnå sådan adgang, og at medlemmet eller 
deltageren fortsat har ansvaret for ordrer og 
handler udført ved hjælp af den 
pågældende tjeneste.

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
regulerede markeder forbyder medlemmer 
eller deltagere i at tilbyde sponsoreret 
adgang. Medlemsstaterne stiller krav om, 
at et reguleret marked, der tillader direkte 
markedsadgang, skal have etableret 
effektive systemprocedurer og ordninger til 
at sikre, at medlemmer eller deltagere kun 
tillades at udbyde sådanne tjenester, hvis 
de er et godkendt investeringsselskab i 
henhold til dette direktiv, at passende 
kriterier er fastlagt og anvendt med hensyn 
til egnetheden af de personer, som kan 
opnå sådan adgang, og at medlemmet eller 
deltageren fortsat har ansvaret for ordrer og 
handler udført ved hjælp af den 
pågældende tjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 1016
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked, der tillader direkte 
elektronisk adgang, skal have etableret 
effektive systemprocedurer og ordninger til 
at sikre, at medlemmer eller deltagere kun 
tillades at udbyde sådanne tjenester, hvis 
de er et godkendt investeringsselskab i 
henhold til dette direktiv, at passende 
kriterier er fastlagt og anvendt med hensyn 
til egnetheden af de personer, som kan 

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked, der tillader direkte 
elektronisk adgang, skal have etableret 
effektive systemprocedurer og ordninger til 
at sikre, at medlemmer eller deltagere kun 
tillades at udbyde sådanne tjenester, hvis 
de er et godkendt investeringsselskab i 
henhold til dette direktiv, at passende 
kriterier er fastlagt og anvendt med hensyn 
til egnetheden af de personer, som kan 
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opnå sådan adgang, og at medlemmet eller 
deltageren fortsat har ansvaret for ordrer og 
handler udført ved hjælp af den 
pågældende tjeneste.

opnå sådan adgang, og at medlemmet eller 
deltageren fortsat har ansvaret for ordrer og 
handler udført ved hjælp af den 
pågældende tjeneste, og at praksis med 
investeringsselskaber, der tilbyder 
"nøgen" eller "ufiltreret" adgang, 
bringes til ophør.

Or. en

Begrundelse

Alle investeringsselskaber, der tilbyder adgang, uanset om det er direkte elektronisk adgang 
eller sponsoreret adgang, skal have etableret relevant førhandelskontrol og organisatoriske 
krav for at sikre markedsintegritet og effektiv drift af markeder.

Ændringsforslag 1017
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked, der tillader direkte 
elektronisk adgang, skal have etableret 
effektive systemprocedurer og ordninger til 
at sikre, at medlemmer eller deltagere kun 
tillades at udbyde sådanne tjenester, hvis 
de er et godkendt investeringsselskab i 
henhold til dette direktiv, at passende 
kriterier er fastlagt og anvendt med hensyn 
til egnetheden af de personer, som kan 
opnå sådan adgang, og at medlemmet eller 
deltageren fortsat har ansvaret for ordrer og 
handler udført ved hjælp af den 
pågældende tjeneste.

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at et
reguleret marked, der tillader direkte 
markedsadgang, skal have etableret 
effektive systemprocedurer og ordninger til 
at sikre, at medlemmer eller deltagere kun 
tillades at udbyde sådanne tjenester, hvis 
de er et godkendt investeringsselskab i 
henhold til dette direktiv, at passende 
kriterier er fastlagt og anvendt med hensyn 
til egnetheden af de personer, som kan 
opnå sådan adgang, og at medlemmet eller 
deltageren fortsat har ansvaret for ordrer og 
handler udført ved hjælp af den 
pågældende tjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 1018
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 51 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked, der tillader direkte 
elektronisk adgang, skal have etableret 
effektive systemprocedurer og ordninger 
til at sikre, at medlemmer eller deltagere 
kun tillades at udbyde sådanne tjenester, 
hvis de er et godkendt investeringsselskab 
i henhold til dette direktiv, at passende 
kriterier er fastlagt og anvendt med 
hensyn til egnetheden af de personer, som 
kan opnå sådan adgang, og at medlemmet 
eller deltageren fortsat har ansvaret for 
ordrer og handler udført ved hjælp af den 
pågældende tjeneste.

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
markedspladser ikke tillader direkte 
elektronisk adgang til nogen personer.

Or. en

Ændringsforslag 1019
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller også krav om, at 
det regulerede marked fastsætter passende 
standarder for risikokontrol og tærskler for 
handel gennem sådan adgang og er i stand 
til at identificere og om nødvendigt standse 
ordrer afgivet eller handel udført af en 
person, der anvender direkte elektronisk
adgang separat fra ordrer afgivet eller 
handel udført af medlemmet eller 
deltageren.

Medlemsstaterne stiller også krav om, at 
det regulerede marked fastsætter passende 
standarder for risikokontrol og tærskler for 
handel gennem sådan adgang og er i stand 
til at identificere og om nødvendigt standse 
ordrer afgivet eller handel udført af en 
person, der anvender direkte 
markedsadgang separat fra ordrer afgivet 
eller handel udført af medlemmet eller 
deltageren.

Or. en

Begrundelse

Henvisninger til direkte elektronisk handel bør ændres til "direkte markedsadgang", så de 
stemmer overens med ESMA's tekniske retningslinjer, som blev udsendt i februar 2012 om 
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"Systemer og kontrolforanstaltninger i et automatiseret handelsmiljø for handelsplatforme, 
investeringsselskaber og kompetente myndigheder", ESMA/2012/122 (DA).

Ændringsforslag 1020
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller også krav om, at 
det regulerede marked fastsætter passende 
standarder for risikokontrol og tærskler for 
handel gennem sådan adgang og er i stand 
til at identificere og om nødvendigt standse 
ordrer afgivet eller handel udført af en 
person, der anvender direkte elektronisk 
adgang separat fra ordrer afgivet eller 
handel udført af medlemmet eller 
deltageren.

Medlemsstaterne stiller også krav om, at 
det regulerede marked fastsætter passende 
standarder for risikokontrol og tærskler for 
handel gennem sådan adgang og er i stand 
til at identificere og om nødvendigt standse 
ordrer afgivet eller handel udført af en 
person, der anvender direkte 
markedsadgang separat fra ordrer afgivet 
eller handel udført af medlemmet eller 
deltageren.

Or. en

Ændringsforslag 1021
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller også krav om, at 
det regulerede marked fastsætter passende 
standarder for risikokontrol og tærskler for 
handel gennem sådan adgang og er i stand 
til at identificere og om nødvendigt 
standse ordrer afgivet eller handel udført 
af en person, der anvender direkte 
elektronisk adgang separat fra ordrer 
afgivet eller handel udført af medlemmet 
eller deltageren.

Medlemsstaterne stiller også krav om, at 
det regulerede marked fastsætter passende 
standarder for risikokontrol og tærskler for 
handel gennem sådan adgang.

Or. en
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Ændringsforslag 1022
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
regulerede markeder og MHF'er 
fastsætter en tærskel, der begrænser 
antallet af ordrer indført i systemet af en 
markedsdeltager i forhold til den samlede 
ordrebog.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse har til formål at forhindre situationer, hvor en enkelt deltager på 
markedet indfører et for stort antal ordrer i ordrebogen, hvilket ville påvirke rimelig og 
effektiv prisdannelse negativt.

Ændringsforslag 1023
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
alle markedspladser bevarer ordrer i 
ordrebogen i mindst 24 timer.

Or. en

Begrundelse

For at forhindre skadelig indvirkning af højfrekvenshandel og for at sikre større 
gennemsigtighed skal alle ordrer kunne ændres i mindst 24 timer.



PE489.466v01-00 52/162 AM\901766DA.doc

DA

Ændringsforslag 1024
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked sikrer, at dets regler for 
samhusningstjenester og gebyrstrukturer er 
gennemsigtige, retfærdige og ikke-
diskriminerende.

5. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked sikrer, at dets regler for 
samhusningstjenester og gebyrstrukturer er 
gennemsigtige, retfærdige og ikke-
diskriminerende, og at de skaber 
incitamenter for annullering af et 
unormalt højt antal ordrer, der bidrager 
til ureglementerede handelsvilkår eller 
markedsmisbrug. Navnlig skal et 
reguleret marked opkræve et gebyr af 
deltagere, der placerer forholdsvis mange 
annullerede ordrer i forhold til udførte 
ordrer, under hensyntagen til specifikke 
markeds- eller produktforhold i det 
omfang, det er nødvendigt for at afspejle 
den ekstra belastning af 
systemkapaciteten. Et reguleret marked 
kan justere sine gebyrer for annullerede 
ordrer, der overstiger et foruddefineret 
forhold.

Or. en

Begrundelse

Denne ordlyd foreslås for at afspejle den nuværende situation på markedet, hvor en række 
markedspladser i øjeblikket har etableret sådanne gebyrer. Mens disse gebyrstrukturer kan 
pålægges markedspladser er det afgørende, at disse markedspladser får mulighed for at 
fastlægge forholdet for hvert enkelt instrument, der handles på dem. Disse forhold skal 
beregnes på baggrund af likviditet, specifikke markedsforhold og markedsdeltagernes 
karakter.

Ændringsforslag 1025
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
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Artikel 51 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Medlemsstaterne stiller, under 
ESMA's koordination, krav om, at et 
reguleret marked sikrer, at dets 
gebyrstrukturer er gennemsigtige, 
retfærdige og ikkediskriminerende, og at 
de ikke tilskynder til at placere, ændre 
eller annullere ordrer eller udføre 
transaktioner på en sådan måde, at det 
bidrager til ureglementerede 
handelsvilkår eller markedsmisbrug. 
Medlemsstaterne stiller navnlig, under 
ESMA's koordination, krav om, at et 
reguleret marked opkræver et højere 
gebyr for placeringen af en ordre, der 
efterfølgende annulleres, end en ordre, 
som udføres, og opkræver et højere gebyr 
af deltagere, der placerer forholdsvis 
mange annullerede ordrer i forhold til 
udførte ordrer, som afspejling af den 
ekstra belastning af systemkapaciteten. 
Medlemsstaterne tillader, under ESMA's 
koordination, et reguleret marked at 
tilpasse sine gebyrer for annullerede 
ordrer efter længden af det tidsrum, i 
hvilket ordren er blevet opretholdt.
ESMA vedtager bindende tekniske 
standarder for at harmonisere 
gebyrstrukturer blandt de forskellige 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 1026
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked sikrer, at dets regler for 

5. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked eller MHF sikrer, at dets 
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samhusningstjenester og gebyrstrukturer er 
gennemsigtige, retfærdige og ikke-
diskriminerende.

regler for samhusningstjenester og 
gebyrstrukturer er gennemsigtige, 
retfærdige og ikke-diskriminerende. 
Gebyrstrukturen må ikke tilskynde til 
placering af ordrer eller udførelse af 
transaktioner på en måde, der bidrager til 
ureglementerede handelsvilkår eller 
markedsmisbrug.
Medlemsstaterne stiller, som afspejling af 
den ekstra belastning af 
systemkapaciteten, navnlig krav om, at et 
reguleret marked eller MHF opkræver et 
højere gebyr på deltagere, hvor forholdet 
mellem placerede annullerede ordrer og
udførte ordrer overstiger 4:1. 

Or. en

Ændringsforslag 1027
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked sikrer, at dets regler for 
samhusningstjenester og gebyrstrukturer er 
gennemsigtige, retfærdige og ikke-
diskriminerende.

5. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked sikrer, at dets regler for 
samhusningstjenester og gebyrstrukturer er 
gennemsigtige, retfærdige og ikke-
diskriminerende, og at de ikke tilskynder 
til at placere, ændre eller annullere ordrer 
eller udføre transaktioner på en sådan 
måde, at det faktisk eller potentielt 
bidrager til ureglementerede 
handelsvilkår eller markedsmisbrug eller 
på anden måde er skadeligt for flertallet 
af deltagerne på markedets interesser. 
Medlemsstaterne stiller navnlig krav om, 
at et reguleret marked pålægger et 
minimumstandardgebyr på alle 
meddelelser, der passerer infrastrukturens 
omkostninger, i det korrekte forhold for 
de klienter, der bruger denne 
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infrastruktur.

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
gebyrstrukturen er ikke-diskriminerende, 
uanset om den oprindelige deltager anses 
for at tilføje eller fjerne likviditet fra 
markedet.
Medlemsstaterne stiller krav om, at alle 
gebyrstrukturer, der favoriserer 
højfrekvensstrategier, skal forbydes og 
opkræver et ekstra gebyr af deltagere, der 
placerer forholdsvis mange annullerede 
ordrer i forhold til udførte ordrer, som 
afspejling af den ekstra belastning af 
systemkapaciteten. Dette gebyr skal øges 
yderligere, så ordrer med kortere liggetid 
opkræves et højere gebyr end de, der har 
længere liggetid.

Or. en

Ændringsforslag 1028
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked sikrer, at dets 
gebyrstrukturer, inklusive 
udførelsesgebyrer, supplerende gebyrer og 
eventuelle rabatter, er gennemsigtige, 
retfærdige og ikkediskriminerende, og at 
de ikke tilskynder til at placere, ændre 
eller annullere ordrer eller udføre 
transaktioner på en sådan måde, at det 
bidrager til ureglementerede 
handelsvilkår eller markedsmisbrug. 
Medlemsstaterne kræver navnlig, at et 
reguleret marked
(i) pålægger market making-forpligtelser i 
de individuelle aktier eller relevante 
gruppe af aktier som modydelse for 
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eventuelle rabatter
(ii) opkræver et højere gebyr for 
placeringen af en ordre, der efterfølgende 
annulleres, end en ordre, som udføres, og 
opkræver et højere gebyr af deltagere, der 
placerer forholdsvis mange annullerede 
ordrer i forhold til udførte ordrer, som 
afspejling af den ekstra belastning af 
systemkapaciteten. 
Medlemsstaterne tillader et reguleret 
marked at tilpasse sine gebyrer for 
annullerede ordrer efter længden af det 
tidsrum, i hvilket ordren er blevet 
opretholdt.

Or. en

Begrundelse

Ud over ordførerens forslag vedrørende gebyrstrukturer er det vigtigt også at inkludere 
referencer til forbedringer, der skal foretages af maker-taker-gebyrstrukturen, som godkendt 
af Parlamentet i Swinburne-betænkningen.

Ændringsforslag 1029
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
regulerede markeder etablerer 
gennemsigtige, retfærdige og ikke-
diskriminerende gebyrstrukturer, der 
fjerner incitamentet til at annullere 
ordrer. Disse gebyrstrukturer fastsættes af 
hvert reguleret marked og kalibreres til 
hvert værdipapir, de gælder for.

Or. en
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Ændringsforslag 1030
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
regulerede markeder jævnligt indsender 
rapporter, mindst én gang om året, om 
volumen og instrumenter, der er genstand 
for algoritmisk handel, og i særdeleshed 
højfrekvenshandel og denne form for 
handels indvirkning på prisfastsættelse, 
likviditet, transaktionsomkostninger og 
andre relevante aspekter ved 
funktionsmåden af de markeder, de 
opererer.

Or. en

Begrundelse

For at sikre løbende overvågning af højfrekvenshandels og andre automatiserede 
handelsstrategiers indvirkning er det vigtigt, at regulerede markeder jævnligt udarbejder 
rapporter om disse aktiviteter.

Ændringsforslag 1031
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94
vedrørende kravene i denne artikel, 
herunder navnlig:

7. ESMA udarbejder udkast til
reguleringsmæssige tekniske standarder 
vedrørende kravene i denne artikel, 
herunder navnlig:

Or. en
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Ændringsforslag 1032
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende kravene i denne artikel, 
herunder navnlig:

7. ESMA udarbejder udkast til
reguleringsmæssige tekniske standarder 
til:

Or. en

Begrundelse

Dette er et teknisk spørgsmål, som ESMA er bedst i stand til at vurdere.

Ændringsforslag 1033
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende kravene i denne artikel, 
herunder navnlig:

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94, og 
ESMA skal have beføjelser til at 
udarbejde tekniske 
gennemførelsesstandarder vedrørende 
kravene i denne artikel, herunder navnlig:

Or. en

Ændringsforslag 1034
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
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Artikel 51 – stk. 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende kravene i denne artikel, 
herunder navnlig:

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 og efter 
samråd med ESMA vedrørende kravene i 
denne artikel, herunder navnlig:

Or. en

Begrundelse

Dette skal læses sammen med Wortmann-Kools ændringsforslag til artikel 17, stk. 3 og artikel 
51, stk. 1a(ny).

Ændringsforslag 1035
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at sikre, at de procedurer og systemer 
til at afprøve automatiserede 
handelssystemer, der er beregnet til 
forbindelse til regulerede markeders 
handelssystemer, er effektive;

Or. en

Ændringsforslag 1036
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fastlægge betingelserne for 
suspension af handelen, hvis der i en kort 

b) at fastlægge betingelserne for enten
suspension af handelen eller give mulighed 
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periode er betydelige prisudsving for et 
finansielt instrument på det pågældende 
eller et relateret marked

for alternative ordninger, hvor der sættes 
specifikke grænser, som handelen skal 
begrænses inden for, for at forebygge
betydelige prisudsving i en kort periode
for et finansielt instrument på det 
pågældende eller et relateret marked

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse giver mulighed for en fuldstændig suspension, hvor omstændighederne 
berettiger en sådan foranstaltning, eller giver mulighed for en "limit up, limit down", der er 
analog med det amerikanske system, som blev indført efter det såkaldte Flash Crash

Ændringsforslag 1037
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fastlægge betingelserne for 
suspension af handelen, hvis der i en kort 
periode er betydelige prisudsving for et 
finansielt instrument på det pågældende 
eller et relateret marked

b) at fastlægge de generelle betingelser
eller principper for suspension af handelen 
på en relevant markedsplads, hvis der i en 
kort periode er eller er sandsynlighed for, 
at der vil være en ordreudførelse, som 
forårsager eller ville forårsage betydelige 
prisudsving for et finansielt instrument på 
den pågældende markedsplads

Or. en

Begrundelse

Automatisk afbrydelse af handelen bør anvendes for hver enkelt markedsplads i henhold til 
generelle retningslinjer, som afspejler de mange forskellige markedsmodeller, brugere og 
finansielle instrumenter, der handles med. De store træk i disse retningslinjer fastsættes af 
ESMA.

Ændringsforslag 1038
Pascal Canfin
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fastlægge betingelserne for 
suspension af handelen, hvis der i en kort 
periode er betydelige prisudsving for et 
finansielt instrument på det pågældende 
eller et relateret marked

b) at fastlægge for hver enkelt type 
finansielt instrument, hvad der udgør et 
betydeligt prisudsving og en fælles 
referencepris til konsekvent beregning af 
dette prisudsving og betingelserne for 
suspension af handelen, hvis der i en kort 
periode er betydelige prisudsving for et 
finansielt instrument på det pågældende 
eller et relateret marked og fastlægge 
betingelserne, hvorunder markeder bør 
annullere, ændre eller rette en 
transaktion

Or. en

Ændringsforslag 1039
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fastlægge betingelserne for 
suspension af handelen, hvis der i en kort 
periode er betydelige prisudsving for et 
finansielt instrument på det pågældende 
eller et relateret marked

b) at fastlægge grænser for begrænsning
af handelen for at forebygge betydelige 
prisudsving for et finansielt instrument på 
det pågældende eller et relateret marked i 
en kort periode

Or. en

Ændringsforslag 1040
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 51 – stk. 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at fastlægge maksimums- og 
minimumsforhold mellem ikke-udførte 
ordrer og transaktioner, som kan anvendes 
af regulerede markeder, og 
minimumsændringer (tick sizes), som kan 
anvendes

c) at fastlægge maksimumsforhold mellem 
ikke-udførte ordrer og transaktioner, som 
kan anvendes af regulerede markeder, som 
skal være baseret på det finansielle 
instruments likviditet, og at sikre, at
minimumsændringer (tick sizes), som 
fastlagt af Kommissionen, er på plads på 
hver markedsplads, der handler med det 
pågældende instrument

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at denne ordlyd afspejler den nuværende markedssituation, hvor en række 
markedspladser i øjeblikket har sådanne gebyrer på plads. Mens disse gebyrstrukturer kan 
pålægges markedspladser, er det af afgørende betydning, at disse markedspladser får 
mulighed for at fastsætte niveauet for forholdet for hvert enkelt instrument, der handles med 
på deres markedsplads. Medlemmer eller deltagere bør ikke være forpligtet til at annullere 
ordrer for at opfylde et specifikt minimumsordre/transaktionsforhold.

Ændringsforslag 1041
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at fastlægge maksimums- og 
minimumsforhold mellem ikke-udførte 
ordrer og transaktioner, som kan anvendes 
af regulerede markeder, og 
minimumsændringer (tick sizes), som kan 
anvendes

c) at fastlægge retningslinjer for
maksimumsforhold mellem ikke-udførte 
ordrer og transaktioner, som kan anvendes 
af regulerede markeder, og 
minimumsændringer (tick sizes) for 
individuelle aktier på tværs af 
markedspladser, som kan aftales mellem 
regulerede markeder og andre 
markedspladser

Or. en
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Begrundelse

Minimumsændringer (tick sizes) skal være aktiespecifikke, og kan således ikke fastsættes som 
en fælles standard. Som sådan er retningslinjer på dette område mere passende, eftersom de 
kan skræddersyes til hver enkelt aktie efter behov og aftales på tværs af alle markedspladser 
til gennemførelse.

Ændringsforslag 1042
Jean-Paul Gauzès

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at fastlægge maksimums- og 
minimumsforhold mellem ikke-udførte 
ordrer og transaktioner, som kan anvendes 
af regulerede markeder, og 
minimumsændringer (tick sizes), som kan 
anvendes

c) at fastlægge maksimumsforhold mellem 
ikke-udførte ordrer og transaktioner, som 
kan anvendes af regulerede markeder, og 
tabeller over minimumsændringer (tick 
sizes), som kan anvendes, og en 
mekanisme til at tildele hvert enkelt 
instrument en enkelt tabel

Or. en

Ændringsforslag 1043
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at fastlægge maksimums- og 
minimumsforhold mellem ikke-udførte 
ordrer og transaktioner, som kan anvendes 
af regulerede markeder, og 
minimumsændringer (tick sizes), som kan 
anvendes

c) at fastlægge maksimumsforhold mellem 
ikke-udførte ordrer og transaktioner, som 
kan anvendes af regulerede markeder, som 
skal være baseret på det finansielle 
instruments likviditet og at sikre, at
minimumsændringer (tick sizes), som 
faststat af markedspladsen, hvor 
instrumentet i første omgang blev optaget 
til handel, er på plads på hver 
markedsplads, der handler med det 
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pågældende instrument;

Or. en

Ændringsforslag 1044
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at fastlægge maksimums- og 
minimumsforhold mellem ikke-udførte 
ordrer og transaktioner, som kan anvendes 
af regulerede markeder, og 
minimumsændringer (tick sizes), som kan 
anvendes

c) at fastlægge maksimumsforhold mellem 
ikke-udførte ordrer og transaktioner, som 
kan anvendes af regulerede markeder

Or. en

Ændringsforslag 1045
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at fastlægge maksimums- og 
minimumsforhold mellem ikke-udførte 
ordrer og transaktioner, som kan anvendes 
af regulerede markeder, og 
minimumsændringer (tick sizes), som kan 
anvendes

c) at fastlægge maksimums- og 
minimumsforhold mellem ikke-udførte 
ordrer og transaktioner, som kan anvendes 
af regulerede markeder, og 
minimumsændringer (tick sizes), som kan 
anvendes, i betragtning af det 
gennemsnitlige spread på det pågældende 
finansielle instrument og målet om at øge 
ordrebogens dybde og begrænse 
uvæsentlig forskel i priser

Or. en
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Ændringsforslag 1046
Robert Goebbels, Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at fastlægge maksimums- og 
minimumsforhold mellem ikke-udførte 
ordrer og transaktioner, som kan anvendes 
af regulerede markeder, og 
minimumsændringer (tick sizes), som kan 
anvendes

c) at fastlægge maksimumsforhold mellem 
ikke-udførte ordrer og transaktioner, som 
kan anvendes af regulerede markeder, og 
minimumsændringer (tick sizes), som kan 
anvendes

Or. en

Begrundelse

Der er ikke nogen indlysende økonomisk begrundelse for minimumsforhold mellem ikke-
udførte ordrer og transaktioner. (forslag fra ECB)

Ændringsforslag 1047
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at etablere kontroller vedrørende 
direkte elektronisk adgang

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1048
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at etablere kontroller vedrørende direkte d) at etablere kontroller vedrørende direkte 
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elektronisk adgang markedsadgang

Or. en

Ændringsforslag 1049
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at etablere kontroller vedrørende 
direkte elektronisk adgang

d) at fastlægge, under hvilke 
omstændigheder det kunne være 
hensigtsmæssigt at bremse 
ordrestrømmen 

Or. en

Ændringsforslag 1050
Burkhard Balz

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at etablere kontroller vedrørende direkte 
elektronisk adgang

d) at etablere kontroller vedrørende direkte 
markedsadgang

Or. en

Ændringsforslag 1051
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at fastlægge klare betingelser, 
hvorunder et reguleret marked skal sikre, 
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at investeringsselskaber deltager i en 
prisstillelsesordning;

Or. en

Begrundelse

Dette skal læses sammen med Wortmann-Kools ændringsforslag til artikel 17, stk. 3 og artikel 
51, stk. 1a(ny).

Ændringsforslag 1052
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at sikre, at overvågningen og 
indberetningen af algoritmisk handel er 
effektiv

Or. en

Ændringsforslag 1053
Sharon Bowles

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at etablere andre procedurer og 
ordninger for MHF-handelsordninger, 
hvor kontrollen i stk. 1 til 3 ikke finder 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 1054
Markus Ferber
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Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at bestemme, hvor et reguleret marked 
er væsentligt med hensyn til likviditet [i 
det pågældende instrument]

Or. en

Ændringsforslag 1055
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) at sikre, at prisstillelsesordninger er 
retfærdige og ikke-diskriminerende og at 
fastsætte minimumsforpligtelser med 
hensyn til prisstillelse, som regulerede 
markeder skal overholde, når de 
udfærdiger en prisstillelsesordning, og de 
forhold, hvorunder kravet om at have en 
prisstillelsesordning på plads ikke er 
hensigtsmæssigt

Or. en

Begrundelse

Dette skal læses sammen med Wortmann-Kools ændringsforslag til artikel 17, stk. 3 og artikel 
51, stk. 1a(ny).

Ændringsforslag 1056
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
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Artikel 51 – stk. 7 – afsnit 1 a og 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1057
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – afsnit 1 a og 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

* EUT: Indsæt venligst dato: …

Or. en
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Ændringsforslag 1058
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
tilbud, der er afgivet på markedspladsen 
vedrørende køb eller salg af et produkt, er 
bindende og skal udføres.

Or. en

Begrundelse

Når der kun afgives bindende ordrer, kan den virtuelle likviditet, der skabes af annullerede 
ordrer, navnlig fra højfrekvenshandlende, og som forvrænger prisdannelsen, håndteres.

Ændringsforslag 1059
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 51 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 51 a
Ændringer (tick sizes)

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
regulerede markeder anvender ordninger 
for ændringer (tick sizes) for så vidt angår 
aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater 
og andre lignende finansielle 
instrumenter.
2. De i stk. 1, omhandlede ordninger for 
ændringer (tick sizes) skal:
a) kalibreres, så de afspejler det 
finansielle instruments likviditetsprofil og 
det gennemsnitlige bid-ask spread under 
hensyntagen til det ønskværdige i at 
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muliggøre rimeligt stabile priser uden 
unødigt at begrænse yderligere 
mindskelse af spreads;
b) tilpasse ændringen (tick size) for hvert 
finansielt instrument behørigt til prisen 
samt absolut ændring (tick size).
3. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere 
minimumsændringer (tick sizes) eller 
ordninger med hensyn til ændringer (tick 
sizes) for specifikke finansielle 
instrumenter, hvor dette er nødvendigt for 
at sikre markedernes ordentlige funktion i 
overensstemmelse med de faktorer, der er 
nævnt i stk. 2.
ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den […]*.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
forskriftsmæssige tekniske standarder i 
henhold til artikel 10 til 14 forordning 
(EU) nr. 1095/2010.
__________________

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

Or. en

Ændringsforslag 1060
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 

6. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
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med artikel 94 foranstaltninger, som: med henblik på:

Or. en

Ændringsforslag 1061
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 52 – stk. 6 – afsnit 1 a og 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

* EUT: Indsæt venligst dato: …

Or. en

Ændringsforslag 1062
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
operatør af et reguleret marked, som 
suspenderer handelen med et finansielt 
instrument eller fjerner det fra handelen, 
offentliggør denne beslutning, meddeler 
dette til de andre regulerede markeder, 

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

MHF'er og OHF'er, der handler med det 
samme finansielle instrument, og meddeler 
den kompetente myndighed de relevante 
oplysninger. Den kompetente myndighed 
underretter de kompetente myndigheder i 
de andre medlemsstater herom. Hvor
suspenderingen eller fjernelsen skyldes 
manglende fremlæggelse af oplysninger 
om udstederen eller det finansielle 
instrument, stiller den kompetente 
myndighed for et finansielt instrument 
som defineret i punkt 7) i artikel 2 i 
Kommissionens forordning nr. 1287/2006 
krav om, at andre regulerede markeder, 
MHF'er og OHF'er eller anden 
handelsordning, der handler med det 
samme finansielle instrument, også 
suspenderer handelen med eller 
øjeblikkeligt fjerner det pågældende
finansielle instrument fra handelen.

Or. en

Ændringsforslag 1063
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
operatør af et reguleret marked, som 
suspenderer handelen med et finansielt 
instrument eller fjerner det fra handelen, 
offentliggør denne beslutning, meddeler 
dette til de andre regulerede markeder, 
MHF'er og OHF'er, der handler med det 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1064
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En kompetent myndighed, der kræver 
suspension af et finansielt instrument eller 
fjernelse af dette fra handelen på et eller 
flere regulerede markeder, MHF'er eller 
OHF'er skal straks offentliggøre sin 
beslutning og underrette ESMA og de 
kompetente myndigheder i de andre 
medlemsstater. De øvrige medlemsstaters 
kompetente myndigheder stiller krav om 

2. En kompetent myndighed, der kræver 
suspension af et finansielt instrument eller 
fjernelse af dette fra handelen på et eller 
flere regulerede markeder eller MHF'er 
skal straks offentliggøre sin beslutning og 
underrette ESMA og de kompetente 
myndigheder i de andre medlemsstater. De 
øvrige medlemsstaters kompetente 
myndigheder stiller krav om suspension af 
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suspension af handelen med det 
pågældende finansielle instrument eller 
fjernelse af dette fra handelen på de 
regulerede markeder, MHF'er og OHF'er, 
der opererer under deres myndighed, 
medmindre det forhold, at et sådant skridt 
vil kunne være til betydelig skade for 
investorinteresser eller markedets 
ordentlige funktion, taler imod.

handelen med det pågældende finansielle 
instrument eller fjernelse af dette fra 
handelen på de regulerede markeder og
MHF'er, der opererer under deres 
myndighed, medmindre det forhold, at et 
sådant skridt vil kunne være til betydelig 
skade for investorinteresser eller markedets 
ordentlige funktion, taler imod.

Or. en

Ændringsforslag 1065
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

* EUT: Indsæt venligst dato: …
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Or. en

Begrundelse

Dette er et teknisk spørgsmål, som ESMA er bedst i stand til at vurdere.

Ændringsforslag 1066
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
operatør af et reguleret marked med hensyn 
til et finansielt instrument straks 
underretter operatører af andre regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er om:

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
operatør af et reguleret marked med hensyn 
til et finansielt instrument straks 
underretter operatører af andre regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er og den 
kompetente myndighed om:

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder bør også underrettes (som i artikel 53).

Ændringsforslag 1067
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
operatør af et reguleret marked med hensyn 
til et finansielt instrument straks 
underretter operatører af andre regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er om:

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
operatør af et reguleret marked med hensyn 
til et finansielt instrument straks 
underretter operatører af andre regulerede 
markeder og MHF'er om:

Or. en
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Ændringsforslag 1068
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
operatør af et reguleret marked med 
hensyn til et værdipapir samarbejder med 
operatører af andre regulerede markeder, 
MHF'er og OHF'er, for at operatøren 
kan gennemføre sine forpligtelser i 
overensstemmelse med artikel 11 [MAR].

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1069
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
operatør af et reguleret marked med 
hensyn til et finansielt instrument 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder og operatørerne af andre 
regulerede markeder og MHF'er, for at 
operatøren kan gennemføre sine 
forpligtelser i overensstemmelse med 
artikel 17a [MAR].
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Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1070
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
operatør af et reguleret marked, der er det 
primære noteringssted for en aktie, med 
hensyn til denne aktie samarbejder med 
operatørerne af andre regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er, der er 
sekundære markedspladser for denne 
aktie, for at operatøren kan gennemføre 
sine forpligtelser i overensstemmelse med 
[artikel 11 MAR].

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1071
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 54 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1072
Sirpa Pietikäinen

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder til 
fastlæggelse af de specifikke forhold, der 
udløser et krav om oplysninger, jf. stk. 1 og 
de specifikke krav og betingelser for det 
samarbejde, der er omhandlet i stk. 1a.

Or. en

Begrundelse

Da mulighederne for at misbruge og manipulere markeder ved hjælp af strategier på tværs af 
markeder er øget med opsplitning af markeder, skal de kompetente myndigheder og 
overvågningsfunktionerne for disse markeder samarbejde for at sikre, at sådanne strategier 
på tværs af markeder kan blive opdaget. Det er nødvendigt, at det kræves af de sekundære 
markeder, at de samarbejder. ESMA er bedst i stand til gøre disse regler mere detaljerede.
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Ændringsforslag 1073
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder til 
fastlæggelse af de specifikke forhold, der 
udløser et krav om oplysninger, jf. stk. 1 og 
de specifikke krav og betingelser for det 
samarbejde, der er omhandlet i stk. 1a, 
herunder deling af omkostninger.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1074
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 55 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgang til det regulerede marked Adgang til det regulerede marked og 
MHF'en

Or. en

Ændringsforslag 1075
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at det 
regulerede marked fastsætter og 
opretholder gennemsigtige og ikke-
diskriminerende regler baseret på objektive 
kriterier om adgang til eller medlemskab af 
det regulerede marked.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at det 
regulerede marked og MHF'en fastsætter 
og opretholder gennemsigtige og ikke-
diskriminerende regler baseret på objektive 
kriterier om adgang til eller medlemskab af 
det regulerede marked.

Or. en

Ændringsforslag 1076
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) etableringen og driften af det regulerede 
marked

a) etableringen og driften af det regulerede 
marked eller MHF'en

Or. en

Ændringsforslag 1077
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) reglerne og procedurerne for clearing og 
afvikling af transaktioner gennemført på 
det regulerede marked.

e) reglerne og procedurerne for clearing og 
afvikling af transaktioner gennemført på 
det regulerede marked eller MHF'en.

Or. en
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Ændringsforslag 1078
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Adgang til regulerede marker som 
medlemmer eller deltagere gives til 
investeringsselskaber, kreditinstitutter 
godkendt efter direktiv 2006/48/EF samt 
andre personer, som

3. Adgang til regulerede markeder og 
MHF'er som medlemmer eller deltagere 
gives til investeringsselskaber, 
kreditinstitutter godkendt efter direktiv 
2006/48/EF samt andre personer, som

Or. en

Ændringsforslag 1079
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at medlemmer 
og deltagere, for så vidt angår transaktioner 
på et reguleret marked, ikke er forpligtet til 
at anvende de i dette direktivs artikel 24, 
25, 27 og 28 omhandlede forpligtelser over 
for hinanden. Et reguleret markeds 
medlemmer eller deltagere skal imidlertid 
overholde de i artikel 24, 25, 27 og 28
omhandlede forpligtelser over for deres 
kunder, når de på disses vegne udfører 
disses ordrer på et reguleret marked.

4. Medlemsstaterne sikrer, at medlemmer 
og deltagere, for så vidt angår transaktioner 
på et reguleret marked eller en MHF, ikke 
er forpligtet til at anvende de i dette 
direktivs artikel 24, 25, 27 og 28
omhandlede forpligtelser over for 
hinanden. Et reguleret markeds 
medlemmer eller deltagere skal imidlertid 
overholde de i artikel 24, 25, 27 og 28
omhandlede forpligtelser over for deres 
kunder, når de på disses vegne udfører 
disses ordrer på et reguleret marked.

Or. en
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Ændringsforslag 1080
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at reglerne for 
adgang til eller medlemskab af det 
regulerede marked giver 
investeringsselskaber og kreditinstitutter 
mulighed for direkte deltagelse eller 
fjerndeltagelse.

5. Medlemsstaterne sikrer, at reglerne for 
adgang til eller medlemskab af det 
regulerede marked eller MHF'en giver 
investeringsselskaber og kreditinstitutter 
mulighed for direkte deltagelse eller 
fjerndeltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 1081
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uden at stille yderligere retlige eller 
forskriftsmæssige krav giver 
medlemsstaterne regulerede markeder fra 
andre medlemsstater mulighed for at 
indføre passende ordninger på deres 
område, der kan lette de på deres område 
etablerede fjernmedlemmers eller 
deltageres adgang til og mulighed for at 
handle på dette marked.

6. Uden at stille yderligere retlige eller 
forskriftsmæssige krav giver 
medlemsstaterne regulerede markeder eller 
MHF'er fra andre medlemsstater mulighed 
for at indføre passende ordninger på deres 
område, der kan lette de på deres område 
etablerede fjernmedlemmers eller 
deltageres adgang til og mulighed for at 
handle på dette marked.

Or. en

Ændringsforslag 1082
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 55 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det regulerede marked meddeler 
hjemlandets kompetente myndighed 
hvilken medlemsstat det har til hensigt at 
stille sådanne ordninger til rådighed i. 
Hjemlandets kompetente myndighed 
meddeler inden en måned disse 
oplysninger til den medlemsstat, som det 
regulerede marked har til hensigt at stille 
sådanne ordninger til rådighed i. ESMA 
kan anmode om adgang til disse 
oplysninger i henhold til proceduren og de 
betingelser, der er fastsat i artikel 35 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Det regulerede marked eller MHF'en
meddeler hjemlandets kompetente 
myndighed hvilken medlemsstat det har til 
hensigt at stille sådanne ordninger til 
rådighed i. Hjemlandets kompetente 
myndighed meddeler inden en måned disse 
oplysninger til den medlemsstat, som det 
regulerede marked eller MHF'en har til 
hensigt at stille sådanne ordninger til 
rådighed i. ESMA kan anmode om adgang 
til disse oplysninger i henhold til 
proceduren og de betingelser, der er fastsat 
i artikel 35 i forordning (EU) nr. 
1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 1083
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed i det 
regulerede markeds hjemland meddeler 
efter anmodning fra værtslandets 
kompetente myndighed inden for en 
rimelig tid identiteten på de i denne 
medlemsstat etablerede medlemmer af eller 
deltagere i det regulerede marked.

Den kompetente myndighed i det 
regulerede markeds eller MHF'ens
hjemland meddeler efter anmodning fra 
værtslandets kompetente myndighed inden 
for en rimelig tid identiteten på de i denne 
medlemsstat etablerede medlemmer af eller 
deltagere i det regulerede marked eller 
MHF'en.

Or. en

Ændringsforslag 1084
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 55 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
operatøren af det regulerede marked 
regelmæssigt videregiver en liste over det 
regulerede markeds medlemmer og 
deltagere til den kompetente myndighed.

7. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
operatøren af det regulerede marked eller 
MHF'en regelmæssigt videregiver en liste 
over det regulerede markeds eller 
MHF'ens medlemmer og deltagere til den 
kompetente myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 1085
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 56 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overvågning af overholdelsen af reglerne 
for de regulerede markeder og andre 
lovmæssige forpligtelser

Overvågning af overholdelsen af reglerne 
for de regulerede markeder og MHF'er og
andre lovmæssige forpligtelser

Or. en

Ændringsforslag 1086
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at de 
regulerede markeder indfører og 
opretholder effektive ordninger og 
procedurer med henblik på regelmæssig 
overvågning af, at markedernes 

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at de 
regulerede markeder eller MHF'er
indfører og opretholder effektive ordninger 
og procedurer med henblik på regelmæssig 
overvågning af, at markedernes 
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medlemmer eller deltagere overholder det 
regulerede markeds regler. De regulerede 
markeder skal registrere de transaktioner 
og ordrer, der udføres af deres medlemmer 
eller deltagere under anvendelse af deres
systemer for at kunne påvise brud på disse 
regler, ureglementerede handelsvilkår eller 
adfærd, der kan indebære markedsmisbrug.

medlemmer eller deltagere overholder det 
regulerede markeds regler. De regulerede 
markeder eller MHF'er skal registrere de 
transaktioner og ordrer, der udføres af 
deres medlemmer eller deltagere under 
anvendelse af deres systemer for at kunne 
påvise brud på disse regler, 
ureglementerede handelsvilkår eller 
adfærd, der kan indebære markedsmisbrug.

Or. en

Ændringsforslag 1087
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
operatører af de regulerede markeder 
indberetter væsentlige brud på deres regler, 
ureglementerede markedsvilkår eller 
adfærd, som kunne indebære 
markedsmisbrug, til det regulerede 
markeds kompetente myndighed. 
Medlemsstaterne stiller tillige krav om, at 
operatøren af det regulerede marked straks 
meddeler den myndighed, der er kompetent 
for efterforskning og retsforfølgelse af 
markedsmisbrug, de relevante oplysninger 
og på enhver måde bistår den kompetente 
myndighed med efterforskning og 
retsforfølgelse af markedsmisbrug, der er 
begået i eller via det regulerede markeds 
systemer.

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
operatører af de regulerede markeder eller 
MHF'er indberetter væsentlige brud på 
deres regler, ureglementerede 
markedsvilkår eller adfærd, som kunne 
indebære markedsmisbrug, til det 
regulerede markeds eller MHF'ens
kompetente myndighed. Medlemsstaterne 
stiller tillige krav om, at operatøren af det 
regulerede marked eller MHF'en straks 
meddeler den myndighed, der er kompetent 
for efterforskning og retsforfølgelse af 
markedsmisbrug, de relevante oplysninger 
og på enhver måde bistår den kompetente 
myndighed med efterforskning og 
retsforfølgelse af markedsmisbrug eller 
misbrug af en MHF, der er begået i eller 
via det regulerede markeds eller MHF'ens
systemer.

Or. en
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Ændringsforslag 1088
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når aktiviteterne på et reguleret marked 
eller en MHF, der tilbyder handel med et 
finansielt instrument, som i første 
omgang blev optaget til handel på et 
reguleret marked i en anden medlemsstat, 
er blevet af væsentlig betydning i 
handelsaktiviteten for det pågældende 
finansielle instrument, etablerer den 
kompetente myndighed for den 
pågældende MHF eller det pågældende 
regulerede marked forholdsmæssige men 
effektive samarbejdsordninger med den 
kompetente myndighed for det regulerede 
marked, hvor det finansielle instrument i 
første omgang blev optaget til handel, 
handles med på et reguleret marked eller 
en MHF

Or. en

Begrundelse

Koordinering af grænseoverskridende overvågning af MHF'er og regulerede markeder.

Ændringsforslag 1089
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 57 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed tager hensyn 
til den overvågning/det tilsyn af clearing-
og afviklingssystemer, som allerede 
udføres af de nationale centralbanker som 
led i deres overvågning af clearing- og 
afviklingssystemer eller af andre 

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

myndigheder, der har kompetence til at 
føre tilsyn med sådanne systemer, således 
at unødig overlapning af kontrollen 
undgås.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1090
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Titel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

POSITIONSLOFTER OG 
INDBERETNING

POSITIONSFORVALTNING OG 
INDBERETNING

Or. en

Begrundelse

Markedspladserne skal have en værktøjskasse med forskellige 
forvaltningsværktøjer/ordninger. Positionslofter er et af disse værktøjer – men 
markedspladsen bør også kunne bruge andre alternative "ordninger med tilsvarende 
virkning" som f.eks. positionsforvaltning.

Ændringsforslag 1091
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] Artikel udgår
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Or. de

Begrundelse

Eine undifferenzierte Verpflichtung der Marktbetreiber auf das Setzen von Obergrenzen oder 
alternativen Regelungen mit gleichwertiger Wirkung ist nicht gerechtfertigt und würde das 
Risikomanagement nicht-finanzieller Unternehmen gravierend beeinträchtigen. 
Absicherungsderivate stellen anerkanntermaßen keine Gefahr für die Stabilität der 
Finanzmärkte dar. Darüber hinaus haben die Marktbetreiber schon jetzt die Möglichkeit, 
fallweise Obergrenzen einzuführen, um einen funktionsfähigen Handel zu gewährleisten. Die 
verpflichtende Vorschrift würde den Handlungsspielraum und die Flexibilität der 
Handelsbetreiber unnötig beeinträchtigen, auf bestimmte Marktsituationen adäquat reagieren 
zu können.

Ændringsforslag 1092
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 59 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Positionslofter Positionsforvaltning

Or. en

Begrundelse

Både IOSCO og G20 har udført omfattende arbejde inden for råvarederivater, dette arbejde 
skal anerkendes og medtages i MiFID for at følge eksperters anbefalinger på dette område og 
for at være så koordineret som muligt globalt. Begge organer anerkender, at positionslofter 
bør fungere inden for et positionsforvaltningssystem

Ændringsforslag 1093
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 59 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Positionslofter Positionsforvaltning
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Or. en

Ændringsforslag 1094
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 59 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Positionslofter Positionsforvaltningsbeføjelser

Or. en

Ændringsforslag 1095
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at regulerede 
markeder, operatører af MHF'er og 
OHF'er, som optager råvarebaserede 
derivater til handel eller handler dermed, 
fastsætter lofter for antallet af kontrakter, 
som ethvert givent medlem af markedet 
eller enhver given markedsdeltager kan 
indgå i løbet af en nærmere fastsat 
periode, eller alternative ordninger med 
tilsvarende virkning, f.eks. 
positionsforvaltning med automatiske 
revisionstærskler, der pålægges med 
henblik på:

1. Medlemsstaterne sikrer, at regulerede 
markeder, operatører af MHF'er og 
OHF'er, som optager råvarebaserede 
derivater til handel eller handler dermed, 
fastsætter lofter for åbne positioner i et 
råvarederivat, som ethvert givent medlem 
af markedet eller enhver given 
markedsdeltager kan have eller alternative 
positionsforvaltningsordninger med 
tilsvarende virkning, f.eks. bestilling af 
afvikling eller overdragelse af åbne 
positioner, suspension af handelen, 
ændring af leveringsvilkår og -
betingelser, annullering af handler og 
krav om leveringshensigter, der pålægges 
med henblik på:

Or. en
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Begrundelse

I MiFID II foreslås det, at de kompetente myndigheder skal have beføjelser til at pålægge 
positionslofter samt nogle foranstaltninger, som skal træffes af markedspladser. Disse 
foranstaltninger bør være supplerende. En tærskel bør ikke henvise til det antal kontrakter, 
som en person kan indgå. Tærsklen bør henvise til de åbne positioner (både i artikel 59 og i 
artikel 72[, stk. 1], litra g)). Automatiske tærskler kan risikere at få en negativ indvirkning på 
gennemsigtige markedspladsers likviditet, ligesom de risikerer at styre OTC-handelen.

Ændringsforslag 1096
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at regulerede 
markeder, operatører af MHF'er og 
OHF'er, som optager råvarebaserede 
derivater til handel eller handler dermed, 
fastsætter lofter for antallet af kontrakter, 
som ethvert givent medlem af markedet 
eller enhver given markedsdeltager kan 
indgå i løbet af en nærmere fastsat 
periode, eller alternative ordninger med 
tilsvarende virkning, f.eks. 
positionsforvaltning med automatiske 
revisionstærskler, der pålægges med 
henblik på:

1. Medlemsstaterne sikrer, at regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er, som optager 
råvarebaserede derivater til handel eller 
handler dermed, fastsætter lofter for 
niveauet af åbne kontrakter, som ethvert 
givent medlem af markedet eller enhver 
given markedsdeltager har hen imod 
slutningen af en kontrakts udløb, eller 
alternative ordninger med tilsvarende 
virkning, f.eks. positionsforvaltning med 
automatiske revisionstærskler, der 
pålægges med henblik på:

Or. en

Ændringsforslag 1097
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at regulerede 
markeder, operatører af MHF'er og
OHF'er, som optager råvarebaserede 

1. Medlemsstaterne sikrer, at kompetente 
myndigheder for regulerede markeder og 
MHF'er, som optager råvarebaserede 
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derivater til handel eller handler dermed, 
fastsætter lofter for antallet af kontrakter, 
som ethvert givent medlem af markedet 
eller enhver given markedsdeltager kan 
indgå i løbet af en nærmere fastsat periode, 
eller alternative ordninger med 
tilsvarende virkning, f.eks. 
positionsforvaltning med automatiske 
revisionstærskler, der pålægges med 
henblik på:

derivater til handel eller handler dermed, 
fastsætter lofter for antallet af kontrakter, 
som ethvert givent medlem af markedet 
eller enhver given markedsdeltager eller 
kategori af markedsmedlemmer eller 
markedsdeltagere kan indgå i løbet af en 
nærmere fastsat periode med henblik på:

Or. en

Begrundelse

Lofter for individuelle markedsdeltagere kan være effektive til at forebygge misbrug og 
manipulation af markedet. Lofter for de samlede spekulative (dvs. ikke-afdækkende) 
aktiviteter (eller underkategorier som f.eks. råvareindeksfonde) er imidlertid også påkrævet 
for at forebygge, at priser bliver forvredet bort fra grundniveauer og forværrer volatiliteten.

Ændringsforslag 1098
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at regulerede 
markeder, operatører af MHF'er og 
OHF'er, som optager råvarebaserede 
derivater til handel eller handler dermed, 
fastsætter lofter for antallet af kontrakter, 
som ethvert givent medlem af markedet 
eller enhver given markedsdeltager kan 
indgå i løbet af en nærmere fastsat periode, 
eller alternative ordninger med tilsvarende 
virkning, f.eks. positionsforvaltning med 
automatiske revisionstærskler, der 
pålægges med henblik på:

1. Medlemsstaterne sikrer, at regulerede 
markeder, operatører af MHF'er og 
OHF'er, som optager råvarebaserede 
derivater til handel eller handler dermed, 
fastsætter lofter for antallet af kontrakter, 
som ethvert givent medlem af markedet 
eller enhver given markedsdeltager, 
undtagen ikke-finansielle medlemmer 
eller deltagere, som træffer 
foranstaltninger til at afdække deres 
respektive gruppers produktion, kan indgå 
i løbet af en nærmere fastsat periode, eller 
alternative ordninger med tilsvarende 
virkning, f.eks. positionsforvaltning med 
automatiske revisionstærskler, der 
pålægges med henblik på:

Or. en
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Ændringsforslag 1099
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at regulerede 
markeder, operatører af MHF'er og 
OHF'er, som optager råvarebaserede 
derivater til handel eller handler dermed, 
fastsætter lofter for antallet af kontrakter, 
som ethvert givent medlem af markedet 
eller enhver given markedsdeltager kan 
indgå i løbet af en nærmere fastsat 
periode, eller alternative ordninger med 
tilsvarende virkning, f.eks. 
positionsforvaltning med automatiske 
revisionstærskler, der pålægges med 
henblik på:

1. Medlemsstaterne sikrer, at regulerede 
markeder, operatører af MHF'er og 
OHF'er, som optager råvarebaserede 
derivater til handel eller handler dermed, 
gennemfører kontrollen med positioner 
(positionskontrol) med henblik på:

Or. de

Ændringsforslag 1100
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at regulerede 
markeder, operatører af MHF'er og 
OHF'er, som optager råvarebaserede 
derivater til handel eller handler dermed, 
fastsætter lofter for antallet af kontrakter, 
som ethvert givent medlem af markedet 
eller enhver given markedsdeltager kan 
indgå i løbet af en nærmere fastsat periode, 
eller alternative ordninger med 
tilsvarende virkning, f.eks. 
positionsforvaltning med automatiske 

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
regulerede markeder, operatører af MHF'er 
og OHF'er, som optager råvarebaserede 
derivater til handel eller handler dermed, 
fastsætter lofter for antallet af kontrakter, 
som ethvert givent medlem af markedet 
eller enhver given markedsdeltager eller en 
kategori af markedsmedlemmer eller 
markedsdeltagere kan indgå i løbet af en 
nærmere fastsat periode med henblik på:
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revisionstærskler, der pålægges med 
henblik på:

Or. en

Begrundelse

Lofter for kategorier af markedsdeltagere samt individuelle markedsdeltagere er påkrævet for 
at forebygge forvridning af prisfastsættelsesfunktionen på markederne for råvarederivater.

Ændringsforslag 1101
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at regulerede 
markeder, operatører af MHF'er og 
OHF'er, som optager råvarebaserede 
derivater til handel eller handler dermed, 
fastsætter lofter for antallet af kontrakter, 
som ethvert givent medlem af markedet
eller enhver given markedsdeltager kan 
indgå i løbet af en nærmere fastsat periode, 
eller alternative ordninger med tilsvarende 
virkning, f.eks. positionsforvaltning med 
automatiske revisionstærskler, der 
pålægges med henblik på:

1. Medlemsstaterne sikrer i nært 
samarbejde med ESMA, at kompetente 
myndigheder for regulerede markeder, 
operatører af MHF'er og OHF'er, som 
optager råvarebaserede derivater til handel 
eller handler dermed samt OTC-handlende 
forudgående og efterfølgende, fastsætter 
lofter for antallet af og markedsværdier og 
teoretiske værdier for kontrakter, som 
enhver given person eller personer samt 
forskellige kategorier af investorer kan 
indgå i løbet af en nærmere fastsat periode, 
samt yderligere alternative ordninger, som 
supplerer sådanne lofter som f.eks. 
positionsforvaltning med automatiske 
revisionstærskler, der pålægges med 
henblik på:

Or. en

Ændringsforslag 1102
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
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Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at regulerede 
markeder, operatører af MHF'er og 
OHF'er, som optager råvarebaserede 
derivater til handel eller handler dermed, 
fastsætter lofter for antallet af kontrakter, 
som ethvert givent medlem af markedet 
eller enhver given markedsdeltager kan 
indgå i løbet af en nærmere fastsat 
periode, eller alternative ordninger med 
tilsvarende virkning, f.eks. 
positionsforvaltning med automatiske 
revisionstærskler, der pålægges med 
henblik på:

1. Medlemsstaterne sikrer, at regulerede 
markeder, operatører af MHF'er og 
OHF'er, som optager råvarebaserede 
derivater til handel eller handler dermed, 
anvender positionsforvaltningsbeføjelser 
med automatiske revisionstærskler, idet 
disse beføjelser kan omfatte 
positionslofter for størrelsen af positionen, 
som ethvert givent medlem af markedet 
eller enhver given markedsdeltager kan 
indgå, men kun i det relevante 
råstofbaserede derivats leveringsmåned, 
eller alternative ordninger med tilsvarende 
virkning, f.eks. positionsforvaltning med 
automatiske revisionstærskler, der 
pålægges med henblik på:

Or. en

Ændringsforslag 1103
Gay Mitchell

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at regulerede 
markeder, operatører af MHF'er og 
OHF'er, som optager råvarebaserede 
derivater til handel eller handler dermed, 
fastsætter lofter for antallet af kontrakter, 
som ethvert givent medlem af markedet 
eller enhver given markedsdeltager kan 
indgå i løbet af en nærmere fastsat periode, 
eller alternative ordninger med tilsvarende 
virkning, f.eks. positionsforvaltning med 
automatiske revisionstærskler, der 
pålægges med henblik på:

1. Medlemsstaterne sikrer, at regulerede 
markeder, operatører af MHF'er og 
OHF'er, som optager råvarebaserede 
derivater til handel eller handler dermed, 
fastsætter lofter for udestående positioner, 
som ethvert givent medlem af markedet 
eller enhver given markedsdeltager kan 
indgå i løbet af en nærmere fastsat periode, 
eller alternative ordninger med tilsvarende 
virkning, f.eks. positionsforvaltning med
automatiske revisionstærskler, der 
pålægges med henblik på:

Or. en
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Ændringsforslag 1104
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at regulerede 
markeder, operatører af MHF'er og 
OHF'er, som optager råvarebaserede 
derivater til handel eller handler dermed, 
fastsætter lofter for antallet af kontrakter, 
som ethvert givent medlem af markedet 
eller enhver given markedsdeltager kan 
indgå i løbet af en nærmere fastsat periode, 
eller alternative ordninger med tilsvarende 
virkning, f.eks. positionsforvaltning med 
automatiske revisionstærskler, der 
pålægges med henblik på:

1. Medlemsstaterne sikrer, at regulerede 
markeder, operatører af MHF'er og 
OHF'er, som optager råvarebaserede 
derivater til handel eller handler dermed, 
fastsætter lofter for antallet af kontrakter, 
som enhver given person kan indgå i løbet 
af en nærmere fastsat periode, eller 
alternative ordninger med tilsvarende 
virkning, f.eks. positionsforvaltning med 
automatiske revisionstærskler, der 
pålægges med henblik på:

Or. en

Ændringsforslag 1105
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at støtte likviditeten a) at støtte likviditeten, der er påkrævet til 
at afdække risiko, som direkte og objektivt 
er knyttet til kommercielle aktiviteter 
vedrørende den underliggende råvare;

Or. en

Ændringsforslag 1106
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at støtte likviditeten a) at sikre tilstrækkelig 
markedsstøttelikviditet, som er påkrævet 
til reelle afdækningstransaktioner, og at 
reducere volatiliteten

Or. en

Ændringsforslag 1107
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at støtte korrekt prisdannelse og 
korrekte afviklingsbetingelser.

c) at sikre, at prisfastsættelsesfunktionen
og afviklingsbetingelserne i det 
underliggende marked ikke forstyrres.

Or. en

Begrundelse

Det primære formål med at regulere råvaremarkederne må være at sætte realøkonomiens 
producenter og kunder i stand til at foretage afdækning på et roligt marked til priser, der 
både med hensyn til niveau og volatilitet repræsenterer de grundlæggende drivkræfter for 
udbud og efterspørgsel og ikke finansielle spekulanters flygtige interesser.

Ændringsforslag 1108
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at sikre prisfastsættelse for det fysiske 
marked
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Or. en

Begrundelse

Mens det er vigtigt, at likviditeten på markederne for råvarederivater er tilstrækkelig til, at 
kommercielle deltagere kan afdække risiko, der er forbundet med den underliggende råvare, 
lider mange af disse markeder af kapitalniveauer, der langt overstiger dette niveau, og som 
kan forvride priser væk fra grundniveauerne, hvilket underminerer deres 
prisfastsættelsesfunktion og har betydelige virkninger på forbrugere og virksomheder i 
Unionen og globalt. Disse niveauer er steget drastisk på mindre end 10 år:

Ændringsforslag 1109
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at beskytte prisfastsættelsesfunktionen 
for den underliggende råvare

Or. en

Begrundelse

Lofter for kategorier af markedsdeltagere samt individuelle markedsdeltagere er påkrævet for 
at forebygge forvridning af prisfastsættelsesfunktionen på markederne for råvarederivater.

Ændringsforslag 1110
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at forebygge, mindske eller fjerne 
overdreven spekulation og prisvolatilitet.

Or. en
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Ændringsforslag 1111
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) at forebygge opbygning af 
markedsforvridende positioner.

Or. en

Begrundelse

Mens det er vigtigt at likviditeten på markederne for råvarederivater er tilstrækkelig til, at 
kommercielle deltagere kan afdække risiko, der er forbundet med den underliggende råvare, 
lider mange af disse markeder af kapitalniveauer, der langt overstiger dette niveau, og som 
kan forvride priser væk fra grundniveauerne, hvilket underminerer deres 
prisfastsættelsesfunktion og har betydelige virkninger på forbrugere og virksomheder i 
Unionen og globalt. Disse niveauer er steget drastisk på mindre end 10 år:

Ændringsforslag 1112
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) at forebygge, afbøde eller fjerne 
overdreven spekulation og volatilitet i den 
underliggende råvare.

Or. en

Ændringsforslag 1113
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
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Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af de åbne positioner 
som omhandlet i første afsnit medtager en 
erhvervsvirksomhed ikke kontrakter, der 
er indgået af virksomheden, som objektivt 
kan måles at reducere risici direkte 
knyttet til virksomhedens 
forretningsmæssige aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Kontrakter, som erhvervsvirksomheder indgår til risikoafdækning, bør ikke medtages i 
beregningen. Vedrørende "erhvervsvirksomheder", se artikel 60, stk. 3, litra d). Sammenlign 
med artikel 7, stk. 2 i EMIR.

Ændringsforslag 1114
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lofterne eller ordningerne skal være 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende, 
angive, hvilke personer de gælder for, samt 
eventuelle undtagelser, og de skal tage 
hensyn til arten og sammensætningen af 
markedsdeltagere og af den brug, de gør af 
de kontrakter, der optages til handel. De 
skal specificere klare kvantitative lofter 
som f.eks. det maksimale antal kontrakter, 
som personer kan indgå, idet der tages 
hensyn til det underliggende råvaremarked, 
herunder produktionsmønstre, forbrug og 
transport til markedet.

Lofterne eller ordningerne skal være 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende, 
angive, hvilke personer de gælder for, samt 
eventuelle undtagelser, og de skal tage 
hensyn til arten og sammensætningen af 
markedsdeltagere, den brug, de gør af de 
kontrakter, der optages til handel og det 
underliggende råvaremarked, herunder 
produktionsmønstre, forbrug og transport 
til markedet.

Or. en
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Begrundelse

En tærskel bør ikke henvise til det antal kontrakter, som en person kan indgå. Afhængig af 
markedets struktur kan automatiske tærskler have en negativ indvirkning på 
markedspladsernes likviditet. Hvis der gælder en tærskel for råvarederivater, bør den henvise 
til de åbne positioner (både i artikel 59 og i artikel 72[, stk. 1], litra g)). Sammenlign med 
artikel 60, stk. 1, andet afsnit: "Åbne positioner". Sammenlign med beregningen af 
clearingtærsklen i artikel 7 i EMIR.

Ændringsforslag 1115
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lofterne eller ordningerne skal være 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende, 
angive, hvilke personer de gælder for, samt 
eventuelle undtagelser, og de skal tage 
hensyn til arten og sammensætningen af 
markedsdeltagere og af den brug, de gør af 
de kontrakter, der optages til handel. De 
skal specificere klare kvantitative lofter 
som f.eks. det maksimale antal kontrakter,
som personer kan indgå, idet der tages 
hensyn til det underliggende råvaremarked, 
herunder produktionsmønstre, forbrug og 
transport til markedet.

Lofterne eller ordningerne skal være 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende, 
angive, hvilke personer de gælder for, samt 
eventuelle undtagelser, og de skal tage 
hensyn til arten og sammensætningen af 
markedsdeltagere og af den brug, de gør af 
de kontrakter, der optages til handel. De 
skal specificere klare kvantitative lofter 
som f.eks. det maksimale antal åbne 
kontrakter, som en person kan have hen 
imod slutningen af en kontrakts udløb, 
idet der tages hensyn til det underliggende 
råvaremarked, herunder 
produktionsmønstre, forbrug og transport 
til markedet.

Or. en

Ændringsforslag 1116
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lofterne eller ordningerne skal være Lofterne skal være gennemsigtige og ikke-
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gennemsigtige og ikke-diskriminerende, 
angive, hvilke personer de gælder for, samt 
eventuelle undtagelser, og de skal tage 
hensyn til arten og sammensætningen af
markedsdeltagere og af den brug, de gør af 
de kontrakter, der optages til handel. De 
skal specificere klare kvantitative lofter 
som f.eks. det maksimale antal kontrakter, 
som personer kan indgå, idet der tages 
hensyn til det underliggende råvaremarked, 
herunder produktionsmønstre, forbrug og 
transport til markedet.

diskriminerende, angive, hvilke personer 
de gælder for, samt eventuelle undtagelser, 
og de skal tage hensyn til arten og 
sammensætningen af markedsdeltagere og 
af den brug, de gør af de kontrakter, der 
optages til handel. De skal navnlig skelne 
mellem positioner, som objektivt 
reducerer risici, der er direkte knyttet til 
råvaren, og andre positioner.

De skal specificere klare kvantitative lofter 
som f.eks. det maksimale antal kontrakter, 
som personer kan indgå, idet der tages 
hensyn til det underliggende råvaremarked, 
herunder produktionsmønstre, forbrug og 
transport til markedet. De skal gælde for 
både kontantafregnede og fysisk 
afregnede kontrakter og for 
spotmåned(er), enkeltmåned(er) og alle 
leveringsmåneder.

Or. en

Ændringsforslag 1117
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lofterne eller ordningerne skal være 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende, 
angive, hvilke personer de gælder for, samt 
eventuelle undtagelser, og de skal tage 
hensyn til arten og sammensætningen af 
markedsdeltagere og af den brug, de gør af 
de kontrakter, der optages til handel. De
skal specificere klare kvantitative lofter 
som f.eks. det maksimale antal kontrakter, 
som personer kan indgå, idet der tages 
hensyn til det underliggende råvaremarked, 
herunder produktionsmønstre, forbrug og 

Denne positionskontrol skal være 
gennemsigtig og ikke-diskriminerende, 
angive, hvilke personer den gælder for, 
samt eventuelle undtagelser, navnlig for 
råvarederivater, som objektivt målbart 
reducerer risici, og den skal tage hensyn 
til arten og sammensætningen af 
markedsdeltagere og af den brug, de gør af 
de kontrakter, der optages til handel. Den
skal specificere klare kvantitative lofter 
som f.eks. den maksimale nettoposition, 
som personer kan indgå, idet der tages 
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transport til markedet. hensyn til det underliggende råvaremarked, 
herunder produktionsmønstre, forbrug og 
transport til markedet.

Or. de

Ændringsforslag 1118
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lofterne eller ordningerne skal være 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende, 
angive, hvilke personer de gælder for, samt 
eventuelle undtagelser, og de skal tage 
hensyn til arten og sammensætningen af 
markedsdeltagere og af den brug, de gør af 
de kontrakter, der optages til handel. De 
skal specificere klare kvantitative lofter 
som f.eks. det maksimale antal kontrakter, 
som personer kan indgå, idet der tages 
hensyn til det underliggende råvaremarked, 
herunder produktionsmønstre, forbrug og 
transport til markedet.

Lofterne og ordningerne skal være 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende, 
angive, hvilke personer de gælder for, samt 
eventuelle undtagelser, og de skal tage 
hensyn til arten og sammensætningen af 
markedsdeltagere og af den brug, de gør af 
de kontrakter, der optages til handel. De 
skal navnlig skelne mellem positioner, 
som objektivt reducerer risici, der er 
direkte knyttet til råvaren, og andre 
positioner. De skal specificere klare 
kvantitative lofter som f.eks. det 
maksimale antal kontrakter, som personer 
kan indgå, idet der tages hensyn til det 
underliggende råvaremarked, herunder 
produktionsmønstre, forbrug og transport 
til markedet.

Der skal også anvendes lofter på 
markedsmedlemmers eller 
markedsdeltageres nettopositioner på 
tværs af regulerede markeder, MHF'er, 
OHF'er og positioner i tilsvarende 
kontrakter, der handles uden for disse 
markedspladser.
Lofterne defineres for hver måned et 
respektivt finansielt produkt ejes.

Lofterne indberettes til ESMA og 
kontrolleres af ESMA. ESMA fastsætter 
for medlemmer eller markedsdeltagere, 
der opererer på forskellige 
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markedspladser i EU, et samlet loft, der 
gælder i hele EU.

Or. en

Begrundelse

Lofter for kategorier af markedsdeltagere samt individuelle markedsdeltagere er påkrævet for 
at forebygge forvridning af prisfastsættelsesfunktionen på markederne for råvarederivater. 
Lofter bør være gældende for hver måned produktet ejes. Hvis lofterne defineres for et 
tidspunkt, der ligger tæt på udløb eller et andet enkelt tidspunkt, kunne de nemt omgås.

Ændringsforslag 1119
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lofterne eller ordningerne skal være 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende, 
angive, hvilke personer de gælder for, samt 
eventuelle undtagelser, og de skal tage 
hensyn til arten og sammensætningen af 
markedsdeltagere og af den brug, de gør af 
de kontrakter, der optages til handel. De 
skal specificere klare kvantitative lofter 
som f.eks. det maksimale antal kontrakter, 
som personer kan indgå, idet der tages 
hensyn til det underliggende 
råvaremarked, herunder 
produktionsmønstre, forbrug og transport 
til markedet.

Lofterne og ordningerne skal være 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende, 
angive, hvilke personer de gælder for, samt 
eventuelle undtagelser, og de skal tage 
hensyn til arten og sammensætningen af 
markedet og af den brug, sådanne 
personer gør af de kontrakter, der optages 
til handel. De skal specificere klare 
kvantitative og kvalitative lofter som f.eks. 
det maksimale antal af og markedsværdier 
og teoretiske værdier for kontrakter, som 
personer og forskellige kategorier af 
investorer kan indgå, idet der tages hensyn 
til de underliggende råvaremarkeder og 
deres samspil med andre markeder, 
herunder produktionsmønstre, forbrug, 
formidling og transport, anslåede og 
officielle lagerniveauer herunder 
forudbetalte kontrakter, sparet kapacitet 
og langsigtede udbuds- og 
efterspørgselstendenser. Lofter gælder for 
kontantafregnede og fysisk afregnede 
kontrakter samt kontrakter, som en 
person ejer i spotmåneden og en 
efterfølgende leverings- eller 
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afregningsperiode. ESMA og 
medlemsstaterne skal, når de fastsætter 
lofterne, sikre, at de legitime interesser, 
som deltagere, der foretager reelle 
afdækningsaktiviteter, har, respekteres..

Or. en

Ændringsforslag 1120
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lofterne eller ordningerne skal være 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende, 
angive, hvilke personer de gælder for, samt 
eventuelle undtagelser, og de skal tage 
hensyn til arten og sammensætningen af 
markedsdeltagere og af den brug, de gør af 
de kontrakter, der optages til handel. De 
skal specificere klare kvantitative lofter 
som f.eks. det maksimale antal kontrakter, 
som personer kan indgå, idet der tages 
hensyn til det underliggende råvaremarked, 
herunder produktionsmønstre, forbrug og 
transport til markedet.

Lofterne eller ordningerne skal være 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende, 
angive, hvilke personer de gælder for, samt 
eventuelle undtagelser, og de skal tage 
hensyn til arten og sammensætningen af 
markedsdeltagere og af den brug, de gør af 
de kontrakter, der optages til handel. De 
skal specificere klare kvantitative lofter 
som f.eks. det maksimale antal kontrakter, 
som personer kan indgå, idet der tages 
hensyn til det underliggende råvaremarked, 
herunder produktionsmønstre, forbrug og 
transport til markedet. Her skal der især 
sondres mellem positioner, som reducerer 
de risici, der er direkte forbundet med de 
aktiviteter, der vedrørende den 
pågældende vare, og andre positioner.

Or. de

Begrundelse

Hvis der alligevel skal indføres lofter, er det nødvendigt at undtage transaktioner, som 
reducerer risici i ikke-finansielle virksomheder. Positionslofterne ville i urimelig grad 
begrænse mulighederne for at dække operative risici. Hvis lofterne efterfølgende reduceres, 
vil der tilmed evt. opstå pligt til at åbne positioner på ny. Begge dele ville være i strid med 
målet om reduktion af risici.
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Ændringsforslag 1121
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lofterne eller ordningerne skal være 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende, 
angive, hvilke personer de gælder for, samt 
eventuelle undtagelser, og de skal tage 
hensyn til arten og sammensætningen af 
markedsdeltagere og af den brug, de gør af 
de kontrakter, der optages til handel. De 
skal specificere klare kvantitative lofter 
som f.eks. det maksimale antal kontrakter, 
som personer kan indgå, idet der tages 
hensyn til det underliggende 
råvaremarked, herunder
produktionsmønstre, forbrug og transport 
til markedet.

Beføjelserne skal være gennemsigtige og 
ikke-diskriminerende, angive, hvilke 
personer de gælder for, samt eventuelle 
undtagelser, og de skal tage hensyn til 
arten og sammensætningen af 
markedsdeltagere og af den brug, de gør af 
de kontrakter, der optages til handel og idet 
der også tages hensyn til det underliggende 
råvaremarkeds likviditet samt
produktionsmønstre, forbrug og transport 
til markedet.

Or. en

Ændringsforslag 1122
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lofterne eller ordningerne skal være 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende, 
angive, hvilke personer de gælder for, samt 
eventuelle undtagelser, og de skal tage 
hensyn til arten og sammensætningen af 
markedsdeltagere og af den brug, de gør af 
de kontrakter, der optages til handel. De 
skal specificere klare kvantitative lofter 
som f.eks. det maksimale antal kontrakter, 
som personer kan indgå, idet der tages 
hensyn til det underliggende råvaremarked, 
herunder produktionsmønstre, forbrug og 
transport til markedet.

Lofterne eller ordningerne bestemmes af 
den kompetente myndighed for det 
regulerede marked og MHF'en. De skal 
være gennemsigtige og ikke-
diskriminerende, angive, hvilke personer 
de gælder for, samt eventuelle undtagelser, 
og de skal tage hensyn til arten og 
sammensætningen af markedet og af den 
brug, sådanne personer gør af de 
kontrakter, der optages til handel. De skal 
specificere klare kvantitative lofter som 
f.eks. det maksimale antal kontrakter, som 
en person eller personer kan indgå, idet 
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der tages hensyn til derivatmarkedet og det 
underliggende råvaremarked.

Or. en

Ændringsforslag 1123
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at lignende lofter 
eller ordninger gælder for 
råvarederivater, der ikke er optaget til 
handel eller handles med på et reguleret 
marked eller en MHF senest [X] år efter 
ovennævnte lofters og ordningers 
ikrafttræden, hvor den relevante 
kompetente myndighed skal tage ansvaret 
for at anvende alle sådanne lofter og 
ordninger.

Or. en

Ændringsforslag 1124
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De regulerede markeder og operatører 
af MHF'er og OHF'er udfører denne 
kontrol på følgende måde, idet detaljerne 
defineres nærmere i reguleringsmæssige 
tekniske standarder i henhold til stk. 3a:
a) Medlemmer og deltagere på regulerede 
markeder eller i MHF'er og OHF'er 
rapporterer detaljerede oplysninger om 
deres positioner til den pågældende 
markedsplads i henhold til artikel 60, stk. 
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2;
b) regulerede markeder og operatører af 
MHF'er og OHF'er kan af medlemmer og 
deltagere kræve oplysninger, herunder al 
relevant dokumentation vedrørende 
størrelsen af og formålet med en position 
eller eksponering, indgået via et 
råvarederivat;
c) Efter at de i litra a) og b) omhandlede 
oplysninger er modtaget og analyseret, 
kan regulerede markeder og operatører af 
MHF'er og OHF'er kræve, at de berørte 
markedsmedlemmer eller -deltagere 
træffer foranstaltninger til delvis eller 
fuldstændig reduktion af størrelsen af 
positionen eller eksponeringen af 
råvarederivater, eller de kan selv 
iværksætte sådanne foranstaltninger, 
såfremt dette er nødvendigt for at sikre de 
pågældende markeders integritet og 
ordnede funktion;
d) efter at de i litra a) og b) omhandlede 
oplysninger er modtaget og analyseret, 
kan regulerede markeder og operatører af 
MHF'er og OHF'er begrænse 
mulighederne for, at markedsmedlemmer 
eller -deltagere indgår en derivatposition 
baseret på råvarer, bl.a. ved at fastsætte 
ikke-diskriminerende lofter for 
kontrakter, som medlemmerne eller 
markedsdeltagerne kan indgå i løbet af en 
nærmere fastsat periode, såfremt dette er 
nødvendigt for at sikre de pågældende 
markeders integritet og ordnede funktion, 
for så vidt de i henhold til litra c) 
iværksatte foranstaltninger ikke er 
tilstrækkelige hertil;

e) de regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er informerer i henhold til stk. 2 den 
kompetente myndighed om detaljerne 
vedrørende de i henhold til litra b) til d) 
modtagne oplysninger og iværksatte 
foranstaltninger.
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Or. de

Ændringsforslag 1125
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere den 
udstrækning, i hvilken lofter bør 
anvendes på positioner i råvarederivater i 
henhold til stk. 1. 
ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den […]*.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
forskriftsmæssige tekniske standarder 
efter proceduren i artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
__________________

*EUT: Indsæt venligst datoen: …

Or. en

Begrundelse

ESMA skal præcisere og anvende positionslofter på en række kontrakter. Positionsgrænser 
bør fastsættes på aggregeret grundlag på den juridiske enheds niveau for at sikre, at 
markederne fungerer efter hensigten. Der bør ved fastsættelsen af positionslofter sondres 
mellem positioner, når det gælder forretningsmæssige aktiviteter i forbindelse med råvarer, 
og andre positioner.

Ændringsforslag 1126
Werner Langen
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Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Positionslofterne for de produkter, der 
bruges til risikostyring, eller til at opfylde 
krav til regeloverholdelse, finder ikke 
anvendelse på kommercielle 
virksomheder.

Or. en

Begrundelse

Selskaber, der har behov for adgang til markeder for at forvalte risici, der er forbundet med 
den underliggende kommercielle aktivitet, skal fritages for positionslofter. Positionslofter 
hindrer effektiv risikoforvaltning, eftersom selskaber kun op til et vist niveau ville få lov til at 
forvalte deres råvareprisrisici.

Ændringsforslag 1127
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Ikke-finansielle virksomheders 
finansielle instrumenter, som objektivt 
målbart bidrager til at reducere de risici, 
der er direkte forbundet med 
virksomhedens aktiviteter eller likviditets-
og finansforvaltningen, undtages fra 
lofterne eller alternative bestemmelser 
med tilsvarende virkning.

Or. de

Begrundelse

Hvis der alligevel skal indføres lofter, er det nødvendigt at undtage transaktioner, som 
reducerer risici i ikke-finansielle virksomheder. Positionslofterne ville i urimelig grad 
begrænse mulighederne for at dække operative risici. Hvis lofterne efterfølgende reduceres, 
vil der tilmed evt. opstå pligt til at åbne positioner på ny. Begge dele ville være i strid med 
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målet om minimering af risici.

Ændringsforslag 1128
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Regulerede markeder, MHF'er og
OHF'er underretter deres kompetente 
myndighed om de nærmere enkeltheder i 
lofterne og ordningerne. Den kompetente 
myndighed meddeler ESMA samme 
oplysninger, og ESMA offentliggør og 
opretholder på sit websted en database med 
sammenfatninger af de grænser eller 
ordninger, der er i kraft.

2. Regulerede markeder, MHF'er, OHF'er 
og OTC-handlende underretter deres 
kompetente myndighed om de nærmere 
enkeltheder i lofterne og ordningerne. Den 
kompetente myndighed meddeler ESMA 
samme oplysninger, og ESMA offentliggør 
og opretholder på sit websted en database 
med sammenfatninger af de grænser eller 
ordninger, der er i kraft. Den kompetente 
myndighed eller ESMA kan kræve, at de 
regulerede markeder, MHF'er, OHF'er 
eller OTC-handlende gennemgår de 
nærmere detaljer om lofterne og 
ordningerne, når de mener, at de 
regulerede markeder, MHF'er, OHF'er 
eller OTC-handlende ikke opfylder de 
kriterier, der er defineret i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1129
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er underretter deres kompetente 
myndighed om de nærmere enkeltheder i 
lofterne og ordningerne. Den kompetente 
myndighed meddeler ESMA samme 

2. Regulerede markeder og MHF'er
underretter deres kompetente myndighed 
om de nærmere enkeltheder i lofterne. Den 
kompetente myndighed meddeler ESMA 
samme oplysninger, og ESMA offentliggør 
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oplysninger, og ESMA offentliggør og 
opretholder på sit websted en database med 
sammenfatninger af de grænser eller 
ordninger, der er i kraft.

og opretholder på sit websted en database 
med sammenfatninger af de grænser, der er 
i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 1130
Gunnar Hökmark

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er underretter deres kompetente 
myndighed om de nærmere enkeltheder i 
lofterne og ordningerne. Den kompetente 
myndighed meddeler ESMA samme 
oplysninger, og ESMA offentliggør og 
opretholder på sit websted en database med 
sammenfatninger af de grænser eller 
ordninger, der er i kraft.

2. Regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er underretter deres kompetente 
myndighed om de nærmere enkeltheder i 
beføjelserne. Den kompetente myndighed 
meddeler ESMA samme oplysninger, og 
ESMA offentliggør og opretholder på sit 
websted en database med sammenfatninger 
af de beføjelser, der er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 1131
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er underretter deres kompetente 
myndighed om de nærmere enkeltheder i 
lofterne og ordningerne. Den kompetente 
myndighed meddeler ESMA samme 
oplysninger, og ESMA offentliggør og 
opretholder på sit websted en database med 
sammenfatninger af de grænser eller 
ordninger, der er i kraft.

2. Den kompetente myndighed meddeler 
ESMA samme oplysninger, og ESMA 
offentliggør og opretholder på sit websted 
en database med sammenfatninger af de 
grænser eller ordninger, der er i kraft.
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Or. en

Ændringsforslag 1132
Herbert Dorfmann

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at regulerede 
markeder, operatører af MHF'er og 
OHF'er, som optager råvarederivater til 
handel eller handler dermed, hvor det er 
relevant, forvalter deres markeder på en 
sådan måde, at der sikres konvergens 
mellem derivater og spotmarkeder i 
leveringsmåneden.

Or. en

Begrundelse

Derivatmarkeder skal fungere korrekt, hvis de skal være et nyttigt redskab for dem, der 
afdækker, og den virkelige verdens landmænd og forarbejdningsvirksomheder, der søger at 
afdække prisrisici på deres strøm af varer og råvarer. De skal konvergere med spotmarkedet i 
leveringsmåneden for en kontrakt. Dette holder dem forankret til fysiske varer. 
Medlemsstaternes myndigheder bør være i stand til at kræve udvekslinger for at sikre, at den 
tekniske måde, de opererer deres kontrakter og derivatmarked på, fører til konvergens.

Ændringsforslag 1133
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
Wolf Klinz

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 for at 
fastlægge lofterne eller alternative 
ordninger for antallet af kontrakter, som 

3. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder
for at fastlægge virkningerne af de 
positionsforvaltningsordninger, der er
oprettet i henhold til stk. 1, samt 
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en person kan indgå i løbet af en 
nærmere fastsat periode, og de 
nødvendige ækvivalente virkninger af 
alternative ordninger oprettet i henhold til 
stk. 1, samt betingelserne for undtagelser. 
Lofterne eller de alternative ordninger skal 
tage hensyn til de forhold, der er nævnt i 
stk. 1, og de lofter, der er fastsat af 
regulerede markeder, MHF'er og OHF'er. 
De lofter eller alternative ordninger, der 
fastsættes i delegerede retsakter, har også 
forrang frem for eventuelle foranstaltninger 
pålagt af kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med artikel 72, stk. 1,
litra g), i dette direktiv.

betingelserne for undtagelser. Lofterne 
eller de alternative ordninger skal tage 
hensyn til de forhold, der er nævnt i stk. 1, 
og den omstændighed, at der kan handles 
med råvarer på flere markeder. De lofter 
eller alternative ordninger, der fastsættes i 
udkastet til reguleringsmæssige tekniske 
standarder, har også forrang frem for 
eventuelle foranstaltninger pålagt af 
kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med artikel 72, litra g), i 
dette direktiv.

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

* EUT: Indsæt venligst dato: …

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke stilles krav om automatiske tærskler for alternative ordninger. Afhængig af 
markedets struktur kan automatiske tærskler risikere at få en negativ indvirkning på 
gennemsigtige markedspladsers likviditet, ligesom de risikerer at styre OTC-handelen. En 
tærskel bør ikke henvise til det antal kontrakter, som en person kan indgå. Det er et teknisk 
spørgsmål og det er derfor mere hensigtsmæssigt, at det håndteres af ESMA.

Ændringsforslag 1134
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 for at 
fastlægge lofterne eller alternative 
ordninger for antallet af kontrakter, som en 
person kan indgå i løbet af en nærmere 
fastsat periode, og de nødvendige 
ækvivalente virkninger af alternative 
ordninger oprettet i henhold til stk. 1, 
samt betingelserne for undtagelser. 
Lofterne eller de alternative ordninger
skal tage hensyn til de forhold, der er 
nævnt i stk. 1, og de lofter, der er fastsat af 
regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er. De lofter eller alternative 
ordninger, der fastsættes i delegerede 
retsakter, har også forrang frem for 
eventuelle foranstaltninger pålagt af 
kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, 
litra g), i dette direktiv.

vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 for at 
fastlægge

a) lofterne for antallet af kontrakter, som 
en person kan indgå i løbet af en nærmere 
fastsat periode 

b) andelen af kontrakter, der ligges inde 
med på tværs af regulerede markeder og 
MHF'er vedrørende råvarederivater, som 
ikke objektivt set mindsker risici, der er 
direkte knyttet til forretningsaktiviteter i 
forbindelse med råvaren, over for 
kontrakter der gør.
c) yderligere kontroller, der er påkrævet 
for at sikre markedernes ordentlige 
funktion, og
d) betingelserne for undtagelser og for at 
bestemme, hvornår positioner objektivt set 
mindsker risici, som er direkte knyttet til 
forretningsaktiviteter i forbindelse med 
råvaren
Lofterne skal tage hensyn til de forhold, 
der er nævnt i stk. 1, behovet for passende 
differentiering mellem råvarer og 
kategorier af markedsdeltagere og de 
lofter, der er fastsat af markedspladser. 
De lofter, der fastsættes i delegerede 
retsakter, har også forrang frem for 
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eventuelle foranstaltninger pålagt af 
kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, 
litra g), i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 1135
Markus Ferber

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 for at 
fastlægge lofterne eller alternative 
ordninger for antallet af kontrakter, som 
en person kan indgå i løbet af en nærmere 
fastsat periode, og de nødvendige 
ækvivalente virkninger af alternative 
ordninger oprettet i henhold til stk. 1, 
samt betingelserne for undtagelser. 
Lofterne eller de alternative ordninger 
skal tage hensyn til de forhold, der er 
nævnt i stk. 1, og de lofter, der er fastsat af 
regulerede markeder, MHF'er og OHF'er. 
De lofter eller alternative ordninger, der 
fastsættes i delegerede retsakter, har også 
forrang frem for eventuelle foranstaltninger 
pålagt af kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, 
litra g), i dette direktiv.

3. ESMA udarbejder forslag til 
reguleringsmæssige tekniske standarder
for at fastlægge positionskontrollen i 
henhold til stk. 1, navnlig lofterne for den 
nettoposition, som en person kan indgå i 
løbet af en nærmere fastsat periode, og 
betingelserne for undtagelser, navnlig for 
råvarederivater, som objektivt målbart 
reducerer risici. Positionskontrollen skal 
tage hensyn til de forhold, der er nævnt i 
stk. 1, og de regler, der er fastsat af 
regulerede markeder, MHF'er og OHF'er.

Efter en offentlig høring forelægger 
ESMA senest den [...]1 disse forslag til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i afsnit 1 nævnte 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10 til 14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
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Den positionskontrol, der fastsættes i de 
reguleringsmæssige tekniske standarder, 
har også forrang frem for eventuelle 
foranstaltninger pålagt af kompetente 
myndigheder i overensstemmelse med 
artikel 72, stk. 1, litra g), i dette direktiv.

_________________
1 EUT: Indsæt dato: 12 måneder efter dette 
direktivs ikrafttræden.

Or. de

Ændringsforslag 1136
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 for at 
fastlægge lofterne eller alternative
ordninger for antallet af kontrakter, som en 
person kan indgå i løbet af en nærmere 
fastsat periode, og de nødvendige 
ækvivalente virkninger af alternative
ordninger oprettet i henhold til stk. 1, samt 
betingelserne for undtagelser. Lofterne 
eller de alternative ordninger skal tage 
hensyn til de forhold, der er nævnt i stk. 1, 
og de lofter, der er fastsat af regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er. De lofter 
eller alternative ordninger, der fastsættes i 
delegerede retsakter, har også forrang frem 
for eventuelle foranstaltninger pålagt af 
kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, 
litra g), i dette direktiv.

3. ESMA forelægger udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen for at fastlægge de 
forudgående lofter og ordninger for 
antallet af kontrakter, som en person kan 
indgå i løbet af en nærmere fastsat periode, 
og de nødvendige virkninger af yderligere
ordninger og metoden til beregning af 
positioner oprettet i henhold til stk. 1, samt 
betingelserne for undtagelser samt de 
relevante forhold mellem samlede 
positioner og aggregerede positioner som 
følge af reelle afdækningstransaktioner, 
der er påkrævet for at fastslå, om der 
opstår eller der er en væsentlig risiko for, 
at der opstår en situation med overdreven 
spekulation. Lofterne eller de alternative 
ordninger skal tage hensyn til de forhold, 
der er nævnt i stk. 1, og de lofter, der er 
fastsat af regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er. De lofter og ordninger, der 
fastsættes i delegerede retsakter, har også 
forrang frem for eventuelle foranstaltninger 
pålagt af kompetente myndigheder i 
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overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, 
litra g), i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 1137
Gunnar Hökmark
Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 for at 
fastlægge lofterne eller alternative 
ordninger for antallet af kontrakter, som
en person kan indgå i løbet af en nærmere 
fastsat periode, og de nødvendige 
ækvivalente virkninger af alternative 
ordninger oprettet i henhold til stk. 1, samt 
betingelserne for undtagelser. Lofterne 
eller de alternative ordninger skal tage 
hensyn til de forhold, der er nævnt i stk. 1, 
og de lofter, der er fastsat af regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er. De lofter 
eller alternative ordninger, der fastsættes i 
delegerede retsakter, har også forrang frem 
for eventuelle foranstaltninger pålagt af 
kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, 
litra g), i dette direktiv.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 for at 
fastlægge forvaltningsbeføjelserne i 
forbindelse med en persons evne til at
indgå derivatkontrakter i løbet af en 
nærmere fastsat periode, og de nødvendige 
ækvivalente virkninger af alternative 
ordninger oprettet i henhold til stk. 1, samt 
betingelserne for undtagelser og metoderne 
til at bestemme positionslofter. For at 
kunne beregne overholdelse af 
positionslofter kan positioner i økonomisk 
ækvivalente OTC-transaktioner 
modregnes med positioner, der er indgået 
på det regulerede marked, i en MHF eller 
en OHF. Forvaltningsbeføjelserne skal 
tage hensyn til de forhold, der er nævnt i 
stk. 1, og de lofter, der er fastsat af 
regulerede markeder, MHF'er og OHF'er. 
De forvaltningsbeføjelser, der fastsættes i 
delegerede retsakter, har også forrang frem 
for eventuelle foranstaltninger pålagt af 
kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, 
litra g), i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 1138
Gay Mitchell
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Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 for at 
fastlægge lofterne eller alternative 
ordninger for antallet af kontrakter, som 
en person kan indgå i løbet af en nærmere 
fastsat periode, og de nødvendige 
ækvivalente virkninger af alternative 
ordninger oprettet i henhold til stk. 1, samt 
betingelserne for undtagelser. Lofterne 
eller de alternative ordninger skal tage 
hensyn til de forhold, der er nævnt i stk. 1, 
og de lofter, der er fastsat af regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er. De lofter 
eller alternative ordninger, der fastsættes i 
delegerede retsakter, har også forrang frem 
for eventuelle foranstaltninger pålagt af 
kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, 
litra g), i dette direktiv.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 for at 
fastlægge lofterne eller alternative 
ordninger for udestående positioner, som 
en person kan indgå i løbet af en nærmere 
fastsat periode, og de nødvendige 
ækvivalente virkninger af alternative 
ordninger oprettet i henhold til stk. 1, samt 
betingelserne for undtagelser. Lofterne 
eller de alternative ordninger skal tage 
hensyn til de forhold, der er nævnt i stk. 1, 
og de lofter, der er fastsat af regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er. De lofter 
eller alternative ordninger, der fastsættes i 
delegerede retsakter, har også forrang frem 
for eventuelle foranstaltninger pålagt af 
kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, 
litra g), i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 1139
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 for at 
fastlægge lofterne eller alternative 
ordninger for antallet af kontrakter, som en 
person kan indgå i løbet af en nærmere 
fastsat periode, og de nødvendige 
ækvivalente virkninger af alternative 
ordninger oprettet i henhold til stk. 1, samt 
betingelserne for undtagelser. Lofterne 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 for at 
fastlægge lofterne eller alternative 
ordninger for antallet af kontrakter, som en 
person kan indgå i løbet af en nærmere 
fastsat periode, og de nødvendige 
ækvivalente virkninger af alternative 
ordninger oprettet i henhold til stk. 1, samt 
betingelserne for undtagelser. Lofterne 
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eller de alternative ordninger skal tage 
hensyn til de forhold, der er nævnt i stk. 1, 
og de lofter, der er fastsat af regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er. De lofter 
eller alternative ordninger, der fastsættes i 
delegerede retsakter, har også forrang frem 
for eventuelle foranstaltninger pålagt af 
kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, 
litra g), i dette direktiv.

eller de alternative ordninger skal tage 
hensyn til de forhold, der er nævnt i stk. 1, 
og de lofter, der er fastsat af den 
kompetente myndighed. De lofter eller 
alternative ordninger, der fastsættes i 
delegerede retsakter, har også forrang frem 
for eventuelle foranstaltninger pålagt af 
kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, 
litra g), i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 1140
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. ESMA forelægger udkast til disse 
forskriftsmæssige standarder for 
Kommissionen senest [den 31. december 
2012].
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de i stk. 3 omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
efter proceduren i artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Det relevante forhold mellem samlede 
positioner og aggregerede positioner som 
følge af reelle afdækningstransaktioner til 
at fastslå, om der opstår en situation med 
overdreven spekulation, som nævnt i stk. 
3, skal være 3. Kommissionen bemyndiges 
til at vedtage reguleringsmæssige tekniske 
standarder, der ændrer denne tærskel, 
idet der tages højde for udviklingen på 
finansielle markeder.

Or. en
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Ændringsforslag 1141
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kompetente myndigheder må ikke
pålægge lofter eller alternative ordninger, 
der er mere restriktive end de lofter, der er 
vedtaget i henhold til stk. 3, undtagen i 
ekstraordinære tilfælde, hvor de er 
objektivt begrundende og 
forholdsmæssige under hensyntagen til 
det specifikke markeds likviditet og 
markedets ordentlige funktion. 
Restriktionerne er gældende i en 
indledende periode, der ikke må 
overskride seks måneder at regne fra 
deres offentliggørelse på den relevante 
kompetente myndigheds websted. En 
sådan restriktion kan fornyes for 
yderligere perioder, der hver ikke må 
overskride seks måneder, hvis grundlaget 
for restriktionerne stadig er til stede. Hvis 
restriktionen ikke fornyes efter perioden 
på seks måneder, udløber den automatisk.

udgår

Ved vedtagelse af mere restriktive 
foranstaltninger end de foranstaltninger, 
der er vedtaget i henhold til stk. 3, 
underretter de kompetente myndigheder 
ESMA herom. Meddelelsen skal 
indeholde en begrundelse for de mere 
restriktive foranstaltninger. ESMA 
afgiver inden for en periode på 24 timer 
en udtalelse om, hvorvidt den anser 
foranstaltningen for at være nødvendig i 
forbindelse med håndteringen det 
ekstraordinære tilfælde. Udtalelsen 
offentliggøres på ESMA's websted.
Når en kompetent myndighed 
gennemfører foranstaltninger i modstrid 
med en ESMA-udtalelse, offentliggør den 
straks en meddelelse herom på sit 
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websted, hvori der gives en fuldstændig 
forklaring af grundene til at gøre dette.

Or. en

Begrundelse

Kompetente myndigheder bør være i stand til at pålægge foranstaltninger, der potentielt kan 
være mere restriktive end det, der er foreslået i direktivet.

Ændringsforslag 1142
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kompetente myndigheder må ikke 
pålægge lofter eller alternative ordninger, 
der er mere restriktive end de lofter, der er 
vedtaget i henhold til stk. 3, undtagen i 
ekstraordinære tilfælde, hvor de er 
objektivt begrundende og 
forholdsmæssige under hensyntagen til 
det specifikke markeds likviditet og 
markedets ordentlige funktion. 
Restriktionerne er gældende i en 
indledende periode, der ikke må 
overskride seks måneder at regne fra 
deres offentliggørelse på den relevante 
kompetente myndigheds websted. En 
sådan restriktion kan fornyes for 
yderligere perioder, der hver ikke må 
overskride seks måneder, hvis grundlaget 
for restriktionerne stadig er til stede. Hvis 
restriktionen ikke fornyes efter perioden 
på seks måneder, udløber den automatisk.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1143
Jürgen Klute
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Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kompetente myndigheder må ikke
pålægge lofter eller alternative ordninger, 
der er mere restriktive end de lofter, der er 
vedtaget i henhold til stk. 3, undtagen i 
ekstraordinære tilfælde, hvor de er 
objektivt begrundende og 
forholdsmæssige under hensyntagen til 
det specifikke markeds likviditet og 
markedets ordentlige funktion. 
Restriktionerne er gældende i en 
indledende periode, der ikke må overskride 
seks måneder at regne fra deres 
offentliggørelse på den relevante 
kompetente myndigheds websted. En sådan 
restriktion kan fornyes for yderligere 
perioder, der hver ikke må overskride seks 
måneder, hvis grundlaget for 
restriktionerne stadig er til stede. Hvis 
restriktionen ikke fornyes efter perioden på 
seks måneder, udløber den automatisk.

4. Kompetente myndigheder må generelt
pålægge lofter eller alternative ordninger, 
der er mere restriktive end de lofter, der er 
vedtaget i henhold til stk. 3, for at nå de 
mål, der er nævnt i stk. 1. ESMA skal 
informeres i overensstemmelse hermed. 
Restriktionerne er gældende i en 
indledende periode, der ikke må overskride 
seks måneder at regne fra deres
offentliggørelse på den relevante 
kompetente myndigheds websted. En sådan 
restriktion kan fornyes for yderligere 
perioder, der hver ikke må overskride seks 
måneder, hvis grundlaget for 
restriktionerne stadig er til stede. Hvis 
restriktionen ikke fornyes efter perioden på 
seks måneder, udløber den automatisk.

Or. en

Ændringsforslag 1144
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Restriktionerne er gældende i en 
indledende periode, der behørigt angives 
af den kompetente myndighed, at regne 
fra deres offentliggørelse på den relevante 
kompetente myndigheds websted. En 
sådan restriktion kan fornyes for 
yderligere perioder, der hver ikke må 
overskride seks måneder, hvis grundlaget 
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for restriktionerne stadig er til stede. Hvis 
restriktionen ikke fornyes efter perioden 
på seks måneder, udløber den automatisk.
En kompetent myndighed, der vedtager 
flere restriktive foranstaltninger som 
omhandlet i stk. 4, informerer straks de 
kompetente myndigheder i hjemlandet for 
de markedspladser, som handler med det 
samme relevante aktiv eller den samme 
relevante aktivklasse.

Hvis en kompetent myndighed er uenig i 
den foranstaltning, som en anden 
kompetent myndighed har truffet 
vedrørende et finansielt instrument, der 
handles i forskellige handelssystemer 
reguleret af forskellige kompetente 
myndigheder, kan ESMA bistå disse 
myndigheder med at nå frem til en 
hensigtsmæssig aftale i henhold til artikel 
19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 1145
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 59 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 59 a
De kategorier af markedsdeltagere, der er 
omhandlet i artikel 59, sondrer mellem 
virksomheder, som afdækker 
kommercielle risici, og andre.
Kategorien af virksomheder, der ikke 
afdækker kommercielle risici, kan ikke 
holde positioner på over 20 % af de 
respektive åbne kontrakter.

EMSA udarbejder udkast til tekniske 
standarder, der begrænser de enkelte 
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markedsdeltageres positioner for at 
forhindre en deltager i at opkøbe og 
kontrollere det respektive marked.

Or. en

Ændringsforslag 1146
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at regulerede 
markeder, MHF'er, og OHF'er som optager 
råvarebaserede derivater eller 
emissionsrettigheder eller derivater deraf 
til handel eller handler dermed:

1. Medlemsstaterne og ESMA sikrer, at 
regulerede markeder, MHF'er, OHF'er og 
OTC-handlende som optager 
råvarebaserede derivater eller 
emissionsrettigheder eller derivater deraf 
til handel eller handler dermed:

Or. en

Ændringsforslag 1147
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at regulerede 
markeder, MHF'er, og OHF'er som 
optager råvarebaserede derivater eller 
emissionsrettigheder eller derivater deraf 
til handel eller handler dermed:

1. Medlemsstaterne sikrer, at regulerede 
markeder og MHF'er, som optager 
råvarebaserede derivater eller 
emissionsrettigheder eller derivater deraf 
til handel eller handler dermed:

Or. en

Ændringsforslag 1148
Jürgen Klute
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Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) offentliggør en ugentlig rapport med 
samlede positioner hos de forskellige 
kategorier af handlende for de forskellige 
finansielle instrumenter, der handles på 
deres platforme i overensstemmelse med 
stk. 3

a) offentliggør en daglig rapport med 
samlede positioner hos de forskellige 
kategorier af handlende for de forskellige 
finansielle instrumenter, der handles på 
deres platforme i overensstemmelse med 
stk. 3

Or. en

Begrundelse

Der skal indsamles konsekvente, detaljerede, standardiserede data i hele Unionen, og disse 
data skal aggregeres, for at positionslofter for individuelle handlende og kategorier af 
handlende effektivt kan anvendes. Dette vil bidrage til at forebygge forvridning af 
prisfastsættelsesfunktionen på markeder for råvarederivater og til at påvise og forebygge 
opbygning af systemiske risici.

Ændringsforslag 1149
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) offentliggør en ugentlig rapport med 
samlede positioner hos de forskellige 
kategorier af handlende for de forskellige 
finansielle instrumenter, der handles på 
deres platforme i overensstemmelse med 
stk. 3

a) offentliggør en ugentlig rapport med 
samlede positioner hos de forskellige 
kategorier af personer for de forskellige 
finansielle instrumenter, der handles på 
deres platforme i overensstemmelse med 
stk. 3

Or. en

Ændringsforslag 1150
Sylvie Goulard
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Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) offentliggør en ugentlig rapport med 
samlede positioner hos de forskellige 
kategorier af handlende for de forskellige 
finansielle instrumenter, der handles på 
deres platforme i overensstemmelse med 
stk. 3

a) offentliggør en ugentlig rapport med 
samlede positioner hos de forskellige 
kategorier af personer for de forskellige 
finansielle instrumenter, der handles på 
deres platforme i overensstemmelse med 
stk. 3

Or. en

Ændringsforslag 1151
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at offentliggøre en væsentlig position 
brutto eller en væsentlig åben position i
det underliggende aktiv eller den 
underliggende aktieklasse

Or. en

Ændringsforslag 1152
Sari Essayah

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) på anmodning leverer den kompetente 
myndighed en fuldstændig opdeling af de 
positioner, som holdes af en hvilken som 
helst eller alle markedsmedlemmer eller -
deltagere, herunder positioner, som holdes 
på vegne af deres kunder.

b) på anmodning leverer den kompetente 
myndighed en fuldstændig opdeling af de 
positioner, som holdes af en hvilken som 
helst eller alle markedsmedlemmer eller -
deltagere, herunder positioner, som holdes 
på vegne af deres kunder, eksklusive 
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positioner, der er indberettet (eller skal 
indberettes) i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. …/… [EMIR] eller 
forordning (EU) nr. 1227/2011 om 
integritet og gennemsigtighed på 
engrosenergimarkederne.

Or. en

Ændringsforslag 1153
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) på anmodning leverer den kompetente 
myndighed en fuldstændig opdeling af de
positioner, som holdes af en hvilken som 
helst eller alle markedsmedlemmer eller -
deltagere, herunder positioner, som holdes 
på vegne af deres kunder.

b) dagligt leverer den kompetente 
myndighed en fuldstændig opdeling af alle 
positioner, som holdes af alle indehavere 
af positioner ved slutningen af den 
foregående handelsdag.

Or. en

Ændringsforslag 1154
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) på anmodning leverer den kompetente 
myndighed en fuldstændig opdeling af de 
positioner, som holdes af en hvilken som 
helst eller alle markedsmedlemmer eller -
deltagere, herunder positioner, som holdes 
på vegne af deres kunder.

b) dagligt leverer den kompetente 
myndighed en fuldstændig opdeling af de 
positioner, som holdes af alle indehavere 
af positioner ved slutningen af den 
foregående handelsdag.

Or. en
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Ændringsforslag 1155
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) på anmodning leverer den kompetente 
myndighed en fuldstændig opdeling af de 
positioner, som holdes af en hvilken som 
helst eller alle markedsmedlemmer eller -
deltagere, herunder positioner, som holdes 
på vegne af deres kunder.

b) i realtid leverer ESMA og den 
kompetente myndighed en fuldstændig 
opdeling af de positioner, som holdes af 
alle markedsmedlemmer eller -deltagere, 
herunder positioner, som holdes på vegne 
af deres kunder.

Or. en

Ændringsforslag 1156
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i litra a) fastsatte forpligtelser finder 
kun anvendelse, hvis både antallet af 
handlende og deres åbne positioner i et 
givet finansielt instrument overskrider en 
bestemt minimumsgrænse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1157
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 60 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i litra a) fastsatte forpligtelser finder 
kun anvendelse, hvis både antallet af 
handlende og deres åbne positioner i et 
givet finansielt instrument overskrider en 
bestemt minimumsgrænse.

De i litra a) og aa) fastsatte forpligtelser 
finder kun anvendelse, hvis både antallet af 
personer og deres åbne positioner i et givet 
finansielt instrument overskrider en 
bestemt minimumsgrænse.

Or. en

Ændringsforslag 1158
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i litra a) fastsatte forpligtelser finder 
kun anvendelse, hvis både antallet af 
handlende og deres åbne positioner i et 
givet finansielt instrument overskrider en 
bestemt minimumsgrænse.

De i litra a) fastsatte forpligtelser finder 
kun anvendelse, hvis både antallet af 
indehavere af positioner og deres åbne 
positioner i et givet finansielt instrument 
overskrider en bestemt minimumsgrænse.

Or. en

Ændringsforslag 1159
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA sikrer, at den information, der 
modtages, aggregeres for hver enkelt 
markedsdeltager og for hver kategori af 
handlende i overensstemmelse med stk. 3 
og en eventuel yderligere kategori af 
markedsdeltagere i overensstemmelse med 
artikel 59 i dette direktiv og artikel 35 i 
forordning (EU) nr. .../... [MiFIR]- Denne 
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information offentliggøres af ESMA i en 
daglig rapport med henblik på 
gennemførelse af lofter på de enkelte 
markedsdeltageres position og en hvilken 
som helst kategori af markedsdeltageres 
position.

Or. en

Begrundelse

For at håndtere råvarespekulation og begrænse misvisende prissignaler, som ikke henviser til 
underliggende grundlæggende faktorer, er nøjagtig rapportering om positioner tæt på realtid 
lige så nødvendig som positionslofter.

Ændringsforslag 1160
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsselskaber, der handler med 
råvarederivater eller emissionskvoter eller 
derivater deraf uden for en markedsplads, 
på anmodning forsyner den kompetente 
myndighed med en fuldstændig opdeling 
af deres positioner, i overensstemmelse 
med artikel 23 i forordning (EU) nr. .../... 
[MiFIR]-

Or. en

Ændringsforslag 1161
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at muliggøre den offentliggørelse, udgår
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der er nævnt i stk. 1, litra a), kræver 
medlemsstaterne af medlemmer og 
deltagere på regulerede markeder eller i 
MHF'er og OHF'er, at de til deres 
respektive markedsplads rapporterer 
detaljerede oplysninger om deres 
positioner i realtid, herunder positioner, 
som de holder på vegne af deres kunder.

Or. de

Begrundelse

Die (Echtzeit)-Meldung von Derivate-Positionen ist mit Kosten für den Aufbau der 
entsprechenden Infrastruktur verbunden, dem kein zusätzlicher Nutzen gegenübersteht. Dem 
Betreiber der Handelsplattform liegen die entsprechenden Transaktionsdaten schon vor, da 
sich die Meldepflichten ausschließlich auf Positionen beziehen, die auf den jeweiligen 
Plattformen gehandelt werden. Die Summe der Handelsaktivitäten des jeweiligen Teilnehmers 
bzw. Mitglieds ergibt demnach exakt die Höhe der Positionen, so dass eine zusätzliche 
Berichtspflicht der Teilnehmer / Mitglieder überflüssig ist. Sie ist zudem für Derivate nicht 
notwendig, da bereits unter EMIR eine entsprechende Berichtspflicht gegenüber 
Transaktionsregistern existiert. Dass ein Doppelreporting vermieden werden soll, 
unterstreicht auch Erwägungsgrund 29 MiFIR.

Ændringsforslag 1162
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at muliggøre den offentliggørelse, 
der er nævnt i stk. 1, litra a), kræver 
medlemsstaterne af medlemmer og 
deltagere på regulerede markeder eller i 
MHF'er og OHF'er, at de til deres 
respektive markedsplads rapporterer 
detaljerede oplysninger om deres 
positioner i realtid, herunder positioner, 
som de holder på vegne af deres kunder.

2. For at muliggøre den offentliggørelse og 
indberetning, der er nævnt i stk. 1, litra a), 
kræver medlemsstaterne af alle personer, 
der holder en position i et relevant 
finansielt instrument, der er optaget til 
handel eller handles med på et reguleret 
marked eller en MHF, at de til deres 
respektive markedsplads rapporterer 
detaljerede oplysninger om deres 
positioner ved slutningen af hver 
handelsdag samt, hvor det er relevant, i 
løbet af handelsdagen i definerede 
intervaller.
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Or. en

Ændringsforslag 1163
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at muliggøre den offentliggørelse, 
der er nævnt i stk. 1, litra a), kræver 
medlemsstaterne af medlemmer og 
deltagere på regulerede markeder eller i 
MHF'er og OHF'er, at de til deres 
respektive markedsplads rapporterer 
detaljerede oplysninger om deres 
positioner i realtid, herunder positioner, 
som de holder på vegne af deres kunder.

2. For at muliggøre den offentliggørelse, 
der er nævnt i stk. 1, litra a), kræver 
medlemsstaterne af alle personer, der 
holder en position i et relevant finansielt 
instrument, at de til deres respektive 
markedsplads eller i tilfælde af OTC-
kontrakter direkte til kompetente 
myndigheder rapporterer de detaljerede 
oplysninger om deres positioner i realtid, 
herunder positioner, som de holder på 
vegne af deres kunder, samt hvorvidt
transaktionen er en reel 
afdækningstransaktion.

Or. en

Ændringsforslag 1164
Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at muliggøre den offentliggørelse, 
der er nævnt i stk. 1, litra a), kræver 
medlemsstaterne af medlemmer og 
deltagere på regulerede markeder eller i 
MHF'er og OHF'er, at de til deres
respektive markedsplads rapporterer 
detaljerede oplysninger om deres 
positioner i realtid, herunder positioner, 
som de holder på vegne af deres kunder.

2. For at muliggøre den offentliggørelse, 
der er nævnt i stk. 1, litra a), kræver 
medlemsstaterne af medlemmer og 
deltagere på regulerede markeder eller i 
MHF'er, at de til deres respektive 
markedsplads dagligt rapporterer 
detaljerede oplysninger om deres 
positioner, herunder positioner, som de 
holder på vegne af deres kunder.
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Or. de

Begrundelse

For ikke-finansielle virksomheder skal rapporteringskravene være i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet. Rapporteringer i realtid ville være særdeles 
omkostningskrævende og belaste ikke-finansielle virksomheder unødvendigt hårdt.

Ændringsforslag 1165
Rachida Dati

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at muliggøre den offentliggørelse, 
der er nævnt i stk. 1, litra a), kræver 
medlemsstaterne af medlemmer og 
deltagere på regulerede markeder eller i 
MHF'er og OHF'er, at de til deres 
respektive markedsplads rapporterer 
detaljerede oplysninger om deres 
positioner i realtid, herunder positioner, 
som de holder på vegne af deres kunder.

2. For at muliggøre den offentliggørelse, 
der er nævnt i stk. 1, litra a), kræver 
medlemsstaterne af medlemmer og 
deltagere på regulerede markeder eller i 
MHF'er og OHF'er, at de til deres 
respektive markedsplads rapporterer 
detaljerede oplysninger om deres 
positioner inden for et rimeligt tidsrum, 
herunder positioner, som de holder på 
vegne af deres kunder.

Or. fr

Begrundelse

De detaljerede oplysninger om positioner skal meddeles med henblik på offentliggørelse af en 
ugerapport. Det er derfor ikke nødvendigt at modtage disse oplysninger i realtid. Et sådant 
krav vil ikke stå i rimeligt forhold til det tilstræbte mål, især i betragtning af de dermed 
forbundne omkostninger for deltagere på regulerede markeder eller i MFH'er og OHF'er. 
Dette rimelige tidsrum fastsættes af reguleringsmyndigheden.

Ændringsforslag 1166
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
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Artikel 60 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsselskaber, der handler med 
råvarederivater eller emissionskvoter eller 
derivater deraf uden for et reguleret 
marked, en MHF eller OHF, forsyner 
ESMA og den kompetente myndighed 
med en fuldstændig opdeling af deres 
positioner i realtid.

Or. en

Begrundelse

Der skal indsamles konsekvente, detaljerede, standardiserede data i hele Unionen og disse 
data skal aggregeres, for at positionslofter for individuelle handlende og kategorier af 
handlende effektivt kan anvendes. Dette vil bidrage til at forebygge forvridning af 
prisfastsættelsesfunktionen på markeder for råvarederivater og til at påvise og forebygge 
opbygning af systemiske risici.

Ændringsforslag 1167
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 2 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Informationen til ESMA og den 
kompetente myndighed omhandlet i første 
og andet afsnit omfatter:
i) begge modparters identitet

ii) det nøjagtige tidspunkt for eventuelle 
ændringer i position
iii) positionens teoretiske værdi

iv) positionens udløb

v) omfanget af positionen på et futures-
ækvivalent grundlag

vi) hvorvidt positionen objektivt set 
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reducerer risici, som er direkte knyttet til 
forretningsaktiviteter i forbindelse med 
råvaren

Or. en

Begrundelse

Der skal indsamles konsekvente, detaljerede, standardiserede data i hele Unionen og disse 
data skal aggregeres, for at positionslofter for individuelle handlende og kategorier af 
handlende effektivt kan anvendes. Dette vil bidrage til at forebygge forvridning af 
prisfastsættelsesfunktionen på markeder for råvarederivater og til at påvise og forebygge 
opbygning af systemiske risici.

Ændringsforslag 1168
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemmerne, deltagerne og deres 
kunder klassificeres af det regulerede 
marked, MHF'en eller OHF'en som 
handlende i overensstemmelse med arten af 
deres hovederhverv og under hensyntagen 
til evt. gældende godkendelser som enten:

Personer, der holder en position i et 
relevant finansielt instrument,
klassificeres af det regulerede marked, 
MHF'en eller OHF'en eller hvor det er 
relevant, kompetente myndigheder som 
handlende, idet eksplicitte retningslinjer 
og kriterier defineret af ESMA følges og i 
overensstemmelse med arten af deres 
hovederhverv og under hensyntagen til evt. 
gældende godkendelser som enten:

Or. en

Ændringsforslag 1169
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
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Artikel 60 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemmerne, deltagerne og deres 
kunder klassificeres af det regulerede 
marked, MHF'en eller OHF'en som 
handlende i overensstemmelse med arten 
af deres hovederhverv og under 
hensyntagen til evt. gældende godkendelser 
som enten:

Personer, der holder en position i et 
relevant finansielt instrument,
klassificeres i overensstemmelse med arten 
af deres hovederhverv og under 
hensyntagen til evt. gældende godkendelser 
som enten:

Or. en

Ændringsforslag 1170
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) erhvervsvirksomheder d) erhvervsvirksomheder, som foretager 
reelle afdækningstransaktioner

Or. en

Ændringsforslag 1171
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De rapporter, der er nævnt i stk. 1, litra a), 
bør præcisere antallet af lange og korte 
positioner efter kategori af handlende, 
ændringer heraf siden sidste rapport, 
procentdelen af i alt åbne kontrakter 
repræsenteret af hver kategori samt antallet 
af handlende i hver kategori.

De rapporter, der er nævnt i stk. 1, litra a), 
skal præcisere antallet af lange og korte 
positioner efter kategori af handlende, 
ændringer heraf siden sidste rapport, 
procentdelen af i alt åbne kontrakter 
repræsenteret af hver kategori samt antallet 
af handlende i hver kategori.
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De rapporter, der er nævnt i litra a) i stk. 
1 og i stk. 1a, differentierer også mellem:
i) positioner, der er blevet identificeret 
som positioner, der objektivt set mindsker 
risici, som er direkte knyttet til 
forretningsaktiviteter i forbindelse med 
råvaren

ii) andre positioner.

Or. en

Begrundelse

For at muliggøre anvendelse af konsekvente positionslofter på tværs af markedspladser, bør 
transaktioner, der ikke er knyttet til underliggende kommerciel eksponering, markeres og 
rapporteres. Dataene i dette system vil gøre det muligt for kompetente myndigheder 
midlertidigt at begrænse opbygningen af yderligere positioner, som ikke tjener et 
afdækningsformål. Det vil også være en hjælp for de kompetente myndigheder til at overvåge 
og afbøde store og systemiske risici.

Ændringsforslag 1172
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De rapporter, der er nævnt i stk. 1, litra a),
bør præcisere antallet af lange og korte 
positioner efter kategori af handlende, 
ændringer heraf siden sidste rapport, 
procentdelen af i alt åbne kontrakter 
repræsenteret af hver kategori samt antallet 
af handlende i hver kategori.

De rapporter, der er nævnt i stk. 1, bør 
præcisere antallet af lange og korte 
positioner efter kategori af handlende, 
ændringer heraf siden sidste rapport, 
procentdelen af i alt åbne kontrakter 
repræsenteret af hver kategori samt antallet
af handlende i hver kategori.

De skal også skelne mellem positioner, 
der objektivt set mindsker risici, som er 
direkte knyttet til forretningsaktiviteter, og 
andre positioner.

Or. en
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Ændringsforslag 1173
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De rapporter, der er nævnt i stk. 1, litra a), 
bør præcisere antallet af lange og korte 
positioner efter kategori af handlende, 
ændringer heraf siden sidste rapport, 
procentdelen af i alt åbne kontrakter 
repræsenteret af hver kategori samt antallet 
af handlende i hver kategori.

De rapporter, der er nævnt i stk. 1, litra a), 
bør præcisere antallet af og 
markedsværdier og teoretiske værdier for 
lange og korte positioner brutto og åbne 
lange og korte positioner efter kategori af 
indehaver af positioner, ændringer heraf 
siden sidste rapport, procentdelen af i alt 
korte og lange åbne kontrakter 
repræsenteret af hver kategori samt antallet 
af indehavere af positioner i hver kategori.

Or. en

Ændringsforslag 1174
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De rapporter, der er nævnt i stk. 1, litra a), 
bør præcisere antallet af lange og korte 
positioner efter kategori af handlende, 
ændringer heraf siden sidste rapport, 
procentdelen af i alt åbne kontrakter 
repræsenteret af hver kategori samt antallet 
af handlende i hver kategori.

De rapporter, der er nævnt i stk. 1, litra a), 
bør præcisere antallet af lange og korte 
positioner efter kategori af indehaver af 
positioner, ændringer heraf siden sidste 
rapport, procentdelen af i alt korte og 
lange åbne kontrakter repræsenteret af hver 
kategori samt antallet af indehavere af 
positioner i hver kategori.

Or. en

Ændringsforslag 1175
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på de rapporter, der er 
nævnt i litra a), aa) og b), skal der i 
beregningen af korte og lange positioner 
brutto og åbne positioner samt teoretiske 
værdier, som den relevante person holder 
direkte eller indirekte, herunder via eller i 
form af et indeks, en værdipapirkurv eller 
en interesse i en ETF eller lignende enhed 
tages hensyn til, om der anvendes 
forskellige investeringsstrategier i relation 
til et bestemt aktiv eller en bestemt 
aktivklasse gennem mere end én separat 
fond, der forvaltes af den samme 
fondsforvalter, om der anvendes den 
samme investeringsstrategi i relation til et 
bestemt aktiv og en bestemt aktivklasse
gennem mere end én fond, og om mere 
end én portefølje inden for den samme 
enhed forvaltes på basis af et individuelt 
skøn under anvendelse af den samme 
investeringsstrategi i relation til et bestemt 
aktiv eller en bestemt aktivklasse.

Or. en

Ændringsforslag 1176
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for at fastlægge formatet af de 
rapporter, der er nævnt i stk. 1, litra a), og 
indholdet af den information, der skal gives 
i henhold til stk. 2.

ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for at fastlægge formatet af de 
rapporter, der er nævnt i stk. 1 og i stk. 1a, 
og indholdet af den information, der skal 
gives i henhold til stk. 2.
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Or. en

Ændringsforslag 1177
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for at fastlægge formatet af de 
rapporter, der er nævnt i stk. 1, litra a), og 
indholdet af den information, der skal gives 
i henhold til stk. 2.

ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for at fastlægge formatet af de 
rapporter, der er nævnt i stk. 1, litra a), og 
indholdet af den information, der skal gives 
i henhold til stk. 2 og artikel 59, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1178
Rachida Dati

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for at fastlægge formatet af de 
rapporter, der er nævnt i stk. 1, litra a), og
indholdet af den information, der skal gives 
i henhold til stk. 2.

ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for at fastlægge formatet af de 
rapporter, der er nævnt i stk. 1, litra a), 
indholdet af den information, der skal gives 
i henhold til stk. 2, og det tidsrum, inden 
for hvilken den skal gives.

Or. fr

Begrundelse

De detaljerede oplysninger om positioner skal meddeles med henblik på offentliggørelse af en 
ugerapport. Det er derfor ikke nødvendigt at modtage disse oplysninger i realtid. Et sådant 
krav vil ikke stå i rimeligt forhold til det tilstræbte mål, især i betragtning af de dermed 
forbundne omkostninger for deltagere på regulerede markeder eller i MFH'er og OHF'er. 
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Dette rimelige tidsrum fastsættes af reguleringsmyndigheden.

Ændringsforslag 1179
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger til at 
specificere de grænser, der er nævnt i 
sidste afsnit i stk. 1, og til at finjustere de 
kategorier af medlemmer, deltagere eller 
klienter, der er nævnt i stk. 3.

ESMA forelægger udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen vedrørende 
foranstaltninger til at specificere de 
grænser, der er nævnt i sidste afsnit i stk. 1, 
og vedtager de relevante retningslinjer, 
kriterier og anmeldelseskrav for angivelse 
af de kategorier af medlemmer, deltagere, 
OTC-handlende eller klienter, der er 
nævnt i stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 1180
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger til at 
specificere de grænser, der er nævnt i 
sidste afsnit i stk. 1, og til at finjustere de 
kategorier af medlemmer, deltagere eller 
klienter, der er nævnt i stk. 3.

ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder
til at specificere de grænser, der er nævnt i 
sidste afsnit i stk. 1, og til at finjustere de 
kategorier af medlemmer, deltagere eller 
klienter, der er nævnt i stk. 3.

Or. en
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Begrundelse

Det er et teknisk spørgsmål og det er derfor mere hensigtsmæssigt, at det håndteres af ESMA.

Ændringsforslag 1181
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger til at 
specificere de grænser, der er nævnt i 
sidste afsnit i stk. 1, og til at finjustere de 
kategorier af medlemmer, deltagere eller 
klienter, der er nævnt i stk. 3.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger til at 
specificere de grænser, der er nævnt i 
sidste afsnit i stk. 1, og til at finjustere de 
kategorier af indehavere af positioner, der 
er nævnt i stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 1182
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Ændringsforslag 1183
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 95 for at 
kræve, at alle rapporter, der er nævnt i 
stk. 1, litra a), fremsendes til ESMA på et 
nærmere bestemt tidspunkt i ugens løb, så 
de kan offentliggøres centralt af ESMA.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1184
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 95 for at 
kræve, at alle rapporter, der er nævnt i stk. 
1, litra a), fremsendes til ESMA på et 
nærmere bestemt tidspunkt i ugens løb, så 
de kan offentliggøres centralt af ESMA.

ESMA kan kræve, at alle rapporter, der er 
nævnt i stk. 1, litra a), fremsendes på et 
nærmere bestemt tidspunkt i ugens løb, så 
de kan offentliggøres centralt.

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

* EUT: Indsæt venligst dato: …

Or. en

Begrundelse

Det er et teknisk spørgsmål og det er derfor mere hensigtsmæssigt, at det håndteres af ESMA.

Ændringsforslag 1185
Jürgen Klute

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder til fastsættelse af krav om, at 
alle rapporter, der er nævnt i stk. 1, litra 
a), fremsendes til ESMA på et nærmere 
bestemt tidspunkt i dagens løb, så de kan 
offentliggøres centralt af ESMA. Disse 
tekniske standarder giver mulighed for 
offentlige rapporter på en let tilgængelig 
måde, der giver mulighed for at finde 
frem til tendenser og risici inden for 
handel med råvarederivater på 
markedspladser, OTC og på 
underliggende råvaremarkeder.
ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest 
[…]*.
Kommissionen tillægges beføjelser til på 
grundlag af det i første afsnit nævnte 
udkast til tekniske standarder at vedtage 
de gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
______________
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* EUT: Indsæt venligst dato: 12 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 1186
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Med henblik på artikel 59, stk. 1 
udarbejder ESMA, i nært samarbejde med 
ESRB og andre relevante 
sektortilsynsførende fra Unionen og 
tredjelande, udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder til fastsættelse af et 
sæt relevante indikatorer og tærskler, som 
er påkrævet til overvågning af de 
underliggende råvaremarkeder samt de 
nærmere detaljer i de detaljerede og 
sammenfattende oplysninger, der skal 
leveres af markedsdeltagere, regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er og 
transaktionsregistre, der er godkendt i 
henhold til forordning (EU) nr. …/… 
[EMIR] til relevante kompetente 
myndigheder, ESMA og ESRB.
Disse indikatorer anvendes navnlig af 
kompetente myndigheder og ESMA-
råvaredivisionen oprettet i artikel 35 i 
forordning (EU) nr. .../... [MIFIR] for at 
gå over til en permanent og detaljeret 
dybdegående gennemgang af 
produktionsmønstre, forbrug, formidling, 
transport, anslået og officielt lagerniveau, 
herunder forudbetalte kontrakter, sparet 
kapacitet, langsigtede udbuds- og 
efterspørgselstendenser i underliggende 
råvaremarkeder samt markedsvolatilitet 
og underliggende råvaremarkeders 
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korrelationsmønstre med andre aktiver og 
aktivklasser.
ESMA forelægger udkast til disse 
forskriftsmæssige standarder for 
Kommissionen senest [den 31. december 
2012].

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

Or. en

Ændringsforslag 1187
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 61 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Som undtagelse fra stk. 1 tillader 
medlemsstaterne enhver markedsoperatør 
at drive indberetningstjenester under en 
godkendt offentliggørelsesordning (APA -
Approved Publication Arrangement), en 
udbyder af konsolideret løbende 
handelsinformation (CTP - Consolidated 
Tape Provider) eller en godkendt
indberetningsmekanisme (ARM -
Approved Reporting Mechanism) under 
forudsætning af forudgående kontrol af 
deres opfyldelse af bestemmelserne i dette 
afsnit. En sådan tjeneste skal indgå i deres 
tilladelse.

2. Som undtagelse fra stk. 1 tillader 
medlemsstaterne enhver markedsoperatør 
at drive indberetningstjenester under en 
godkendt offentliggørelsesordning (APA -
Approved Publication Arrangement) eller 
en godkendt indberetningsmekanisme 
(ARM - Approved Reporting Mechanism) 
under forudsætning af forudgående kontrol 
af deres opfyldelse af bestemmelserne i 
dette afsnit. En sådan tjeneste skal indgå i 
deres tilladelse.

Or. en

Ændringsforslag 1188
Kay Swinburne
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Forslag til direktiv
Artikel 65 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller krav om, at alle 
medlemmer af ledelsesorganet hos en 
udbyder af dataindberetningstjenester til 
enhver tid har et tilstrækkeligt godt 
omdømme, har tilstrækkelig viden, faglig 
kompetence og erfaring, og afsætter 
tilstrækkelig tid til at udføre deres opgaver.

Medlemmer af ledelsesorganet hos en 
udbyder af dataindberetningstjenester til 
enhver tid har et tilstrækkeligt godt 
omdømme, har tilstrækkelig viden, faglig 
kompetence og erfaring, og afsætter
tilstrækkelig tid til at udføre deres opgaver.

Or. en

Begrundelse

Vedrørende virksomhedsledelse er det af afgørende betydning, at vi indfører de samme krav i 
MiFID som i kapitalkravsdirektiv IV. Disse ændringer svarer derfor til dem, der blev fremsat 
af ECR til forslagene til kapitalkravsdirektiv IV.

Ændringsforslag 1189
Kay Swinburne, Ashley Fox

Forslag til direktiv
Artikel 65 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ledelsesorganet skal besidde tilstrækkelig 
kollektiv viden, faglig kompetence og 
erfaring til at kunne forstå de aktiviteter, 
der udføres af udbyderen af 
dataindberetningstjenester. 
Medlemsstaterne sikrer, at alle
medlemmer af ledelsesorganet udviser 
hæderlighed, integritet og uafhængighed 
for effektivt at vurdere og anfægte 
afgørelser truffet af den øverste ledelse, 
dersom det er nødvendigt.

Ledelsesorganet skal besidde tilstrækkelig 
kollektiv viden, faglig kompetence og 
erfaring til at kunne forstå de aktiviteter, 
der udføres af udbyderen af 
dataindberetningstjenester. Alle 
medlemmer af ledelsesorganet udviser 
hæderlighed, integritet og uafhængighed 
for effektivt at vurdere og anfægte 
afgørelser truffet af den øverste ledelse, 
dersom det er nødvendigt.

Or. en

Begrundelse

Vedrørende virksomhedsledelse er det af afgørende betydning, at vi indfører de samme krav i 
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MiFID som i kapitalkravsdirektiv IV. Disse ændringer svarer derfor til dem, der blev fremsat 
af ECR til forslagene til kapitalkravsdirektiv IV.

Ændringsforslag 1190
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 65 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en markedsoperatør søger tilladelse til 
at drive en APA, CTP og ARM, og 
medlemmerne af ledelsesorganet i en APA, 
CTP eller ARM er de samme som 
medlemmerne i et reguleret markeds 
ledelsesorgan, anses disse personer for at 
opfylde kravene i første afsnit.

Hvis en markedsoperatør søger tilladelse til 
at drive en APA og ARM, og 
medlemmerne af ledelsesorganet i en APA 
eller ARM er de samme som 
medlemmerne i et reguleret markeds 
ledelsesorgan, anses disse personer for at 
opfylde kravene i første afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 1191
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 65 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 65 a
Oprettelse af et europæisk system for 

konsolideret handelsinformation

1. Et fælles europæiske system for 
konsolideret handelsinformation etableres 
for at konsolidere alle data om 
transaktioner i aktier og 
aktieinstrumenter, der optages til handel 
på et reguleret marked eller der handles 
med på et reguleret marked eller en MHF.

2. Det europæiske system for konsolideret 
handelsinformation er underlagt en fælles 
EU-enhed, i henhold til krav, der 
fastsættes af Europa-Kommissionen 
gennem delegerede retsakter. De 
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delegerede retsakter skal også beskrive 
proceduren for udpegelse af denne enhed 
ved offentligt udbud, der foretages af 
Europa-Kommissionen.
3. Det europæiske system for konsolideret 
handelsinformation udvides til finansielle 
instrumenter, som ikke er baseret på 
aktier, navnlig obligationer, mindst (2) år 
efter, at dette direktiv er trådt i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 1192
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De oplysninger, der offentliggøres af 
APA'en, skal mindst indeholde følgende 
detaljerede oplysninger:
a) det finansielle instruments 
identifikation
b) den pris, som transaktionen blev 
gennemført til
c) transaktionsvolumen

d) transaktionstidspunkt

e) tidspunkt for indberetning af 
transaktionen
f) transaktionens prisnotering

g) markedsplads, hvor transaktionen blev 
gennemført, eller OTC-kode

h) i givet fald en angivelse af, at 
transaktionen var underlagt særlige 
betingelser.
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Or. en

Begrundelse

Den foreslåede kommercielle løsning for markedsdata vil kun give nøjagtige og prismæssigt 
overkommelige konsoliderede data, hvis ESMA udsteder fælles europæiske datastandarder, 
og hvis datakvaliteten og –konsekvensen derefter sikres af de regulerede godkendte 
offentliggørelsesordninger (APA'er), som offentliggør markedsdataene.

Ændringsforslag 1193
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hjemlandet stiller krav om, at en CTP har 
etableret egnede politikker og ordninger til 
at kunne indsamle de oplysninger, der 
offentliggøres i henhold til artikel 5 og 19 i 
forordning (EU) nr. …/… [MiFIR], 
konsolidere disse i en kontinuerlig 
elektronisk datastrøm og gøre 
oplysningerne tilgængelige for 
offentligheden så tæt på realtid som 
teknisk muligt på rimelige 
forretningsmæssige vilkår, idet 
oplysningerne mindst skal omfatte 
følgende:

Hjemlandet stiller krav om, at en CTP har 
etableret egnede politikker og ordninger til 
at kunne indsamle de oplysninger, der 
offentliggøres i henhold til artikel 5 og 19 i 
forordning (EU) nr. …/… [MiFIR], 
konsolidere disse i en kontinuerlig 
elektronisk datastrøm og gøre 
oplysningerne tilgængelige for 
offentligheden i realtid på rimelige 
forretningsmæssige vilkår, idet 
oplysningerne mindst skal omfatte 
følgende:

Or. en

Begrundelse

For at undgå tvivl, bør ordlyden ideelt ændres til "i realtid" i stedet for "så tæt på realtid som 
teknisk muligt". Sidstnævnte indeholder en gammel ordlyd fra MiFID I, som hovedsageligt 
anvendes om OTC-efterhandelsgennemsigtighed, som åbner mulighed for en maksimal 
forsinkelse på op til tre minutter, der skal tælles som realtid, hvis handelen fandt sted over 
telefonen.

Ændringsforslag 1194
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) i givet fald det automatiske 
handelssystem, som genererede 
transaktionen

Or. en

Begrundelse

Eftersom en stor del af transaktionernes volumen genereres ikke af mennesker men af 
algoritmer, er det vigtigt at være i stand til at vide, hvilken algoritme, der blev brugt.

Ændringsforslag 1195
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) hvis transaktionen blev gennemført 
OTC, transaktionens art

Or. en

Ændringsforslag 1196
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 1 – afsnit 1 – litra h a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) hvis transaktionen var "short selling" 
som defineret i litra b) i artikel 2, stk. 1 i 
forordning (EU) nr. 236/2012.

Or. en
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Ændringsforslag 1197
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysningerne skal gøres gratis 
tilgængelige 15 minutter efter 
offentliggørelsen af en transaktion. 
Hjemlandet stiller krav om, at CTP'en er i 
stand til effektivt og konsekvent at kunne 
sprede sådanne oplysninger på en måde, 
der sikrer hurtig adgang til oplysninger på 
et ikke-diskriminerende grundlag og i 
formater, der er let tilgængelige og 
brugbare for markedsdeltagere.

De konsoliderede efterhandelsoplysninger
skal gøres gratis tilgængelige uden 
datalicensafgifter med henblik på 
offentliggørelse 15 minutter efter 
offentliggørelsen. Adgang til realtidsdata 
for professionelle på markedet bør være 
på rimelige kommercielle vilkår pålagt af 
CTP'en. Hjemlandet stiller krav om, at 
CTP'en er i stand til effektivt og 
konsekvent at kunne sprede sådanne 
oplysninger på en måde, der sikrer hurtig 
adgang til oplysninger på et ikke-
diskriminerende grundlag og i formater, 
der er let tilgængelige og brugbare for 
markedsdeltagere.

Or. en

Begrundelse

Oplysningerne stilles til rådighed gratis 15 minutter efter offentliggørelse af en transaktion. 
Ordlyden bør justeres for at give CTP'en en mulighed for at blive betalt for sine 
aggregeringsydelser. Eftersom datakilder (markedspladser) ikke ville pålægge nogen 
datalicensafgifter i dette tilfælde, kunne der stilles en meget omkostningseffektiv løsning til 
rådighed.

Ændringsforslag 1198
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 67 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) i givet fald det automatiske 
handelssystem, som genererede 
transaktionen

Or. en

Ændringsforslag 1199
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) hvis transaktionen blev gennemført 
OTC, transaktionens art

Or. en

Ændringsforslag 1200
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysningerne skal gøres gratis 
tilgængelige 15 minutter efter 
offentliggørelsen af en transaktion. 
Hjemlandet stiller krav om, at CTP'en er i 
stand til effektivt og konsekvent at kunne 
sprede sådanne oplysninger på en måde, 
der sikrer hurtig adgang til oplysningerne 
på et ikke-diskriminerende grundlag og i 
almindeligt accepterede formater, der er 
interoperable, let tilgængelige og brugbare 
for markedsdeltagere.

De konsoliderede efterhandelsoplysninger
skal gøres gratis tilgængelige uden 
datalicensafgifter med henblik på 
offentliggørelse 15 minutter efter 
offentliggørelsen af en transaktion. Adgang 
til realtidsdata for professionelle på 
markedet bør være på rimelige 
kommercielle vilkår pålagt af CTP'en. 
Hjemlandet stiller krav om, at CTP'en er i 
stand til effektivt og konsekvent at kunne 
sprede sådanne oplysninger på en måde, 
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der sikrer hurtig adgang til oplysningerne 
på et ikke-diskriminerende grundlag og i 
almindeligt accepterede formater, der er 
interoperable, let tilgængelige og brugbare 
for markedsdeltagere.

Or. en

Begrundelse

Oplysningerne stilles til rådighed gratis 15 minutter efter offentliggørelse af en transaktion. 
Ordlyden bør justeres for at give CTP'en en mulighed for at blive betalt for sine 
aggregeringsydelser. Eftersom datakilder (markedspladser) ikke ville pålægge nogen 
datalicensafgifter i dette tilfælde, kunne der stilles en meget omkostningseffektiv løsning til 
rådighed.

Ændringsforslag 1201
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hjemlandet stiller krav til CTP'en om at 
sikre, at de leverede data er konsoliderede 
fra mindst de regulerede markeder, 
MHF'er, OHF'er og APA'er og for de 
finansielle instrumenter, der er præciseret 
ved delegerede retsakter i henhold til stk. 
8, litra c).

3. Hjemlandet stiller krav til CTP'en om at 
sikre, at de leverede data er konsoliderede 
fra alle de regulerede markeder, MHF'er, 
OHF'er og APA'er og for de finansielle 
instrumenter, der er dækket af dette 
direktiv for at sikre tilvejebringelse af 
fuldstændig konsolideret løbende 
handelsinformation.

Or. en

Begrundelse

Den eneste måde, hvorpå fremkomst af fuldstændig konsolideret løbende handelsinformation 
via konkurrerende kommercielle udbydere kan sikres, er, hvis det kræves af dem, at de skal 
konsolidere alle registrerede APA'ers data. Derfor ville alle transaktioner, der indberettes, 
blive konsolideret. CTP'erne vil fortsætte med at konkurrere, men investorer vil have 
fuldstændig konsolideret løbende handelsinformation, som giver dem mulighed for at se, om 
de virkelig fik "best execution" på deres handler.

Ændringsforslag 1202
Pervenche Berès
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Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hjemlandet stiller krav til CTP'en om at 
sikre, at de leverede data er konsoliderede 
fra mindst de regulerede markeder, 
MHF'er, OHF'er og APA'er og for de
finansielle instrumenter, der er præciseret 
ved delegerede retsakter i henhold til stk. 
8, litra c).

3. ESMA stiller krav til CTP'en om at 
sikre, at de leverede data er konsoliderede 
fra mindst de regulerede markeder, 
MHF'er, OHF'er og APA'er og for alle
finansielle instrumenter.

Or. en

Begrundelse

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Ændringsforslag 1203
Sylvie Goulard

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hjemlandet stiller krav til CTP'en om at 
sikre, at de leverede data er konsoliderede 

3. Hjemlandet stiller krav til CTP'en om at 
sikre, at de leverede data er konsoliderede 



AM\901766DA.doc 157/162 PE489.466v01-00

DA

fra mindst de regulerede markeder, 
MHF'er, OHF'er og APA'er og for de 
finansielle instrumenter, der er præciseret 
ved delegerede retsakter i henhold til stk. 8, 
litra c).

fra mindst de regulerede markeder, MHF'er 
og APA'er og for de finansielle 
instrumenter, der er præciseret ved 
delegerede retsakter i henhold til stk. 8, 
litra c).

Or. en

Ændringsforslag 1204
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 for at 
præcisere, hvad der udgør rimelige 
forretningsmæssige vilkår for at give 
adgang til datastrømme som omhandlet i 
stk. 1 og 2.

7. Kommissionen vedtager senest [...]*
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 94 for at præcisere, hvad der 
udgør rimelige forretningsmæssige vilkår 
for at give adgang til datastrømme som 
omhandlet i stk. 1 og 2.

_________________
*EUT: Indsæt venligst datoen: 6 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Præciseringer og fastsættelse af en tidsfrist, inden for hvilken Europa-Kommissionen bør 
handle.

Ændringsforslag 1205
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
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Artikel 67 – stk. 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger, der 
præciserer:

8. Kommissionen vedtager senest […]*
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 94 vedrørende foranstaltninger, 
der præciserer:

_________________
*EUT: Indsæt venligst datoen: 6 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Præciseringer og fastsættelse af en tidsfrist, inden for hvilken Europa-Kommissionen bør 
handle.

Ændringsforslag 1206
Kay Swinburne

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 8 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

markedspladser og APA'er og de 
finansielle instrumenter, som der skal 
gives data for i datastrømmen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1207
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 8 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

markedspladser og APA'er og de 
finansielle instrumenter, som der skal 

udgår
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gives data for i datastrømmen

Or. en

Begrundelse

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Ændringsforslag 1208
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 8 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) andre metoder til at sikre, at de data, der 
offentliggøres af forskellige CTP'er, er 
konsekvente og muliggør kortlægning og 
krydshenvisninger i forhold til lignende 
data fra andre kilder.

d) andre metoder til at sikre, at de data, der 
offentliggøres af forskellige CTP'er, er de 
samme.

Or. en

Begrundelse

Det nuværende forslag kunne afspejle den nuværende markedspraksis (to meget forskellige 
sæt data kan stadig være i overensstemmelse med hinanden, hvis forskellene kan forklares). 
Der opnås imidlertid ikke et enkelt sæt data, der kan fås adgang til fra flere kilder. Formålet 
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med ændringsforslaget er derfor at opnå dette.

Ændringsforslag 1209
Pervenche Berès

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Kommissionen udnævner en fælles 
europæisk CTP under anvendelse af et 
retfærdigt og gennemsigtigt offentligt 
udbud. Når Kommissionen udpeger 
CTP'en, skal den tage højde for den 
udstrækning, i hvilken kandidater er i 
stand til at opfylde de betingelser, der er 
nævnt i denne artikel, kvaliteten af de 
ydelser, de foreslår, og deres gebyrer.
For at sikre et retfærdigt og gennemsigtigt 
offentligt udbud udarbejder ESMA udkast 
til reguleringsmæssige tekniske 
standarder til fastlæggelse af standarder, 
der skal anvendes under det offentlige 
udbud.

Or. en

Begrundelse

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
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consolidated tape in Europe.

Ændringsforslag 1210
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til direktiv
Artikel 67 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 67 a
Fælles konsolideret database

Inden […]* udarbejder ESMA til Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen en 
udtalelse om tilgængeligheden af 
efterhandelsoplysninger af høj kvalitet, 
der er offentliggjort i henhold til artikel 5 
og 19 i forordning (EU) nr. …/… 
[MiFIR] i et konsolideret format, som 
fanger hele markedet i overensstemmelse 
med brugervenlige standarder til en 
rimelig pris.
Hvor ESMA mener, at 
efterhandelsoplysninger, der er 
offentliggjort i henhold til artikel 5 og 19, 
ikke er til rådighed eller ikke er af høj 
kvalitet eller ikke fanger hele markedet, 
afgiver ESMA en negativ udtalelse.

I tilfælde af en negativ udtalelse vedtager 
Kommissionen en delegeret retsakt inden 
for 3 måneder efter at have modtaget den 
negative udtalelse fra ESMA i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger, der angiver 
etablering af en fælles enhed, der udbyder 
konsolideret løbende handelsinformation 
for efterhandelsoplysninger offentliggjort 
i overensstemmelse med artikel 5 og 19.

Inden […]** udarbejder ESMA til 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen en udtalelse om 
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tilgængeligheden af 
efterhandelsoplysninger af høj kvalitet, 
der er offentliggjort i henhold til artikel 9 
og 20 i forordning (EU) nr. …/… 
[MiFIR] i et konsolideret format, som
fanger hele markedet i overensstemmelse 
med brugervenlige standarder til en 
rimelig pris.
Hvor ESMA mener, at 
efterhandelsoplysninger, der er 
offentliggjort i henhold til artikel 9 og 20, 
ikke er til rådighed eller ikke er af høj 
kvalitet eller ikke fanger hele markedet, 
afgiver ESMA en negativ udtalelse.
I tilfælde af en negativ udtalelse vedtager 
Kommissionen en delegeret retsakt inden 
for 3 måneder efter at have modtaget den 
negative udtalelse fra ESMA i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger, der angiver 
etablering af en fælles enhed, der udbyder 
konsolideret løbende handelsinformation 
for efterhandelsoplysninger offentliggjort 
i overensstemmelse med artikel 9 og 20.
_____________________

* EUT: indsæt venligst dato: 6 måneder 
efter dette direktivs gennemførelse.

** EUT: indsæt venligst dato: 1 år efter 
dette direktivs gennemførelse.

Or. en


