
AM\901766SV.doc PE489.466v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

2011/0298(COD)

15.5.2012

ÄNDRINGSFÖRSLAG
945 - 1210

Förslag till betänkande
Markus Ferber
(PE485.882v01-00)

Marknader för finansiella instrument och om upphävande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (omarbetning)

Förslag till direktiv
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))



PE489.466v01-00 2/163 AM\901766SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\901766SV.doc 3/163 PE489.466v01-00

SV

Ändringsförslag 945
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 42 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett tredjelandsföretag som avser att 
utverka auktorisation för tillhandahållande 
av investeringstjänster eller utförande av 
investeringsverksamhet tillsammans med 
eventuella sidotjänster på en medlemsstats 
territorium ska överlämna följande 
uppgifter till den behöriga myndigheten i 
den medlemsstaten:

Ett värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör i tredjeland som avser 
att utverka auktorisation för 
tillhandahållande av investeringstjänster,
utförande av investeringsverksamhet 
tillsammans med eventuella sidotjänster 
eller tillhandahålla handelsplatstjänster
på en medlemsstats territorium ska 
överlämna följande uppgifter till den 
behöriga myndigheten i den 
medlemsstaten:

Or. en

Ändringsförslag 946
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 42 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett tredjelandsföretag som avser att utverka 
auktorisation för tillhandahållande av 
investeringstjänster eller utförande av
investeringsverksamhet tillsammans med 
eventuella sidotjänster på en medlemsstats 
territorium ska överlämna följande 
uppgifter till den behöriga myndigheten i 
den medlemsstaten:

Ett tredjelandsföretag som avser att utverka 
en sådan auktorisation som avses i 
artikel 41 för tillhandahållande eller 
utförande av investeringstjänster och/eller 
investeringsverksamhet tillsammans med 
eventuella sidotjänster genom en filial som 
är etablerad på en medlemsstats 
territorium ska överlämna följande 
uppgifter till den behöriga myndigheten i 
den medlemsstaten:

Or. en
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Motivering

Tredjelandsföretags filialer bör kunna driva MTF-plattformar och OTF-plattformar enligt 
samma regler som EU-företag.

Ändringsförslag 947
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 42 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Information om det startkapital som 
filialen fritt förfogar över.

utgår

Or. en

Motivering

Tredjelandsföretags filialer bör kunna driva MTF-plattformar och OTF-plattformar enligt 
samma regler som EU-företag.

Ändringsförslag 948
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där tredjelandsföretaget avser 
att etablera sin filial ska bevilja 
auktorisation endast när följande villkor är 
uppfyllda:

1. Den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där tredjelandsföretaget har 
etablerat eller avser att etablera sin filial 
ska bevilja sådan auktorisation som avses i 
artikel 41 endast när följande villkor är 
uppfyllda:

Or. en
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Motivering

Tredjelandsföretags filialer bör kunna driva MTF-plattformar och OTF-plattformar enligt 
samma regler som EU-företag.

Ändringsförslag 949
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den behöriga myndigheten har förvissat 
sig om att villkoren enligt artikel 41 är 
uppfyllda.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 950
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den behöriga myndigheten har 
förvissat sig om att tredjelandsföretagets 
filial kommer att kunna följa 
bestämmelserna i punkt 3.

(b) Den behöriga myndigheten har 
förvissat sig om att tredjelandsföretagets 
filial kommer att kunna följa 
bestämmelserna i punkt 2.

Or. en

Motivering

Tredjelandsföretags filialer bör kunna driva MTF-plattformar och OTF-plattformar enligt 
samma regler som EU-företag.

Ändringsförslag 951
Markus Ferber
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Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den behöriga myndigheten har 
förvissat sig om att tredjelandsföretagets 
filial kommer att kunna följa 
bestämmelserna i punkt 3.

(b) Den behöriga myndigheten har 
förvissat sig om att tredjelandsföretagets 
filial kommer att kunna följa 
bestämmelserna i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 952
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tredjelandsföretagets filial som 
auktoriserats i enlighet med punkt 1 ska 
fullgöra de skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 16, 17, 23, 24, 25, 27, 28.1 och 
30 i detta direktiv och i artiklarna 13–23 i 
förordning (EU) nr …/… [MiFIR] och i de 
bestämmelser som antagits i enlighet med 
dessa artiklar och ska omfattas av tillsyn 
som utövas av den behöriga myndigheten i 
den medlemsstat där auktorisationen 
beviljades.

2. Tredjelandsföretagets filial som 
auktoriserats i enlighet med punkt 1 ska 
fullgöra de skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 
28 och 30 i detta direktiv och i 
artiklarna 3–23 i förordning (EU) nr …/…  
[MiFIR] och i de bestämmelser som 
antagits i enlighet med dessa artiklar och 
ska omfattas av tillsyn som utövas av den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
där auktorisationen beviljades.

Or. en

Motivering

Tredjelandsföretags filialer bör kunna driva MTF-plattformar och OTF-plattformar enligt 
samma regler som EU-företag.

Ändringsförslag 953
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte ställa några 
ytterligare krav på organisation och drift av 
filialen vad beträffar de aspekter som 
omfattas av detta direktiv.

Medlemsstaterna ska inte ställa några 
ytterligare krav på organisation och drift av 
filialen vad beträffar de aspekter som 
omfattas av detta direktiv eller förordning 
(EU) nr …/…. [MiFIR].

Or. en

Motivering

Tredjelandsföretags filialer bör kunna driva MTF-plattformar och OTF-plattformar enligt 
samma regler som EU-företag.

Ändringsförslag 954
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 44 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillhandahållande av tjänster i andra 
medlemsstater

Tillhandahållande av tjänster och 
verksamheter i andra medlemsstater

Or. en

Ändringsförslag 955
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett tredjelandsföretag som auktoriserats i 
enlighet med artikel 43 ska kunna 

1. Ett tredjelandsföretag som auktoriserats i 
enlighet med artikel 43 ska kunna 
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tillhandahålla de tjänster och den 
verksamhet som omfattas av 
auktorisationen i andra medlemsstater i 
unionen utan etablering av nya filialer. För 
detta ändamål ska det lämna följande 
information till den behöriga myndigheten 
i den medlemsstat där filialen är etablerad:

tillhandahålla eller utföra de tjänster och 
den verksamhet som omfattas av 
auktorisationen i andra medlemsstater i 
unionen utan etablering av nya filialer. För 
detta ändamål ska det lämna följande 
information till den behöriga myndigheten 
i den medlemsstat där filialen är etablerad:

Or. en

Ändringsförslag 956
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 45 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska registrera de företag 
som auktoriseras i enlighet med artikel 41. 
Registret ska vara tillgängligt för 
allmänheten och ska innehålla information 
om de tjänster eller verksamheter 
tredjelandsföretagen är auktoriserade att 
tillhandahålla. Den ska uppdateras 
regelbundet. Varje auktorisation ska 
anmälas till Esma.

Medlemsstaterna ska registrera de företag 
som auktoriseras i enlighet med artikel 43. 
Registret ska vara tillgängligt för 
allmänheten och ska innehålla information 
om de tjänster eller verksamheter 
tredjelandsföretagen är auktoriserade att 
tillhandahålla. Den ska uppdateras 
regelbundet. Varje auktorisation ska 
anmälas till Esma.

Or. en

Ändringsförslag 957
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 45 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska upprätta en förteckning over 
samtliga tredjelandsföretag som är 
auktoriserade att tillhandahålla tjänster och
utföra verksamhet i unionen. 

Esma ska upprätta en förteckning over 
samtliga tredjelandsföretag som är 
auktoriserade enligt artikel 43 att 
tillhandahålla tjänster och utföra 
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Förteckningen ska innehålla information 
om de tjänster eller verksamheter för vilka 
tredjelandsföretaget har auktoriserats och 
den ska uppdateras regelbundet. Esma ska 
offentliggöra denna förteckning på sin 
webbplats och hålla den uppdaterad.

verksamhet i unionen. Förteckningen ska 
innehålla information om de tjänster eller 
verksamheter för vilka tredjelandsföretaget 
har auktoriserats och den ska uppdateras 
regelbundet. Esma ska offentliggöra denna 
förteckning på sin webbplats och hålla den 
uppdaterad.

Or. en

Ändringsförslag 958
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 46 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Återkallelse av auktorisation Tillhandahållande av tjänster och 
verksamheter utan verksamhetstillstånd

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag möjliggör för medlemsstaterna att fortsätta att bevilja auktorisation till 
tredjelandsföretags filialer som inte önskar erhålla ett verksamhetstillstånd på de villkor som 
nu gäller enligt kreditinstitutdirektivet och MiFID. Ändringsförslagets ordalydelse är baserad 
på artikel 42 i direktivet om AIF-förvaltare och artikel 38.1 i kreditinstitutdirektivet.

Ändringsförslag 959
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 46a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 46a
Tillhandahållande av tjänster och 

verksamheter från tredjelandsföretags 
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filialer utan verksamhetstillstånd
1. Utan att det påverkar avsnitten 1 och 2 
i detta kapitel får medlemsstaterna 
auktorisera tredjelandsföretag att 
tillhandahålla investeringstjänster och 
utföra investeringsverksamheter 
tillsammans med sidotjänster inom 
medlemsstaternas territorium via en filial 
etablerad inom deras territorium, på 
villkor att de åtminstone inte tillämpar 
bestämmelser som resulterar i en 
förmånligare behandling än den som ges 
filialer till värdepappersföretag med 
huvudkontor i EU. De ska i synnerhet 
säkerställa att tredjelandsföretagets filial 
uppfyller de skyldigheter som avses i 
artikel 43.2.
2. Medlemsstaterna får vid tillämpning av 
denna artikel ålägga tredjelandsföretaget 
strängare regler för tillhandahållandet av 
investeringstjänster och/eller utförandet 
av investeringsverksamheter eller 
sidotjänster inom deras territorium.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag möjliggör för medlemsstaterna att fortsätta att bevilja auktorisation till 
tredjelandsföretags filialer som inte önskar erhålla ett verksamhetstillstånd på de villkor som 
nu gäller enligt kreditinstitutdirektivet och MiFID. Ändringsförslagets ordalydelse är baserad 
på artikel 42 i direktivet om AIF-förvaltare och artikel 38.1 i kreditinstitutdirektivet.

Ändringsförslag 960
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 46a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 46a
Tillhandahållande av tjänster och 

verksamheter utan verksamhetstillstånd
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1. Medlemsstaterna får fortsätta att 
auktorisera tredjelandsföretag att 
tillhandahålla investeringstjänster inom 
deras eget territorium via filialer.
2. Företag som är auktoriserade enligt 
punkt 1 ska vara berättigade till ett 
verksamhetstillstånd för EU enbart om de 
också registrerar sig hos Esma.

Or. en

Motivering

Nationella system bör följa förfarandet i direktivet om AIF-förvaltare i den mån att företag 
som är auktoriserade på detta sätt inte bör vara berättigade till ett verksamhetstillstånd för 
EU.

Ändringsförslag 961
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 46b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 46b
Tillhandahållande av gränsöverskridande 
tjänster från tredjelandsföretags filialer 

utan verksamhetstillstånd
Utan att det påverkar tillämpningen av 
avsnitten 1 och 2 i detta kapitel och 
titel VIII i förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR], får medlemsstaterna tillåta 
tredjelandsföretag att tillhandahålla 
investeringstjänster och utföra 
investeringsverksamheter tillsammans 
med sidotjänster inom deras territorium 
på annat sätt än via en filial som är 
etablerad inom deras territorium eller via 
en filial i en annan medlemsstat som är 
auktoriserad enligt artikel 43 enligt 
sådana villkor som de får fastställa i detta 
syfte.
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Or. en

Motivering

Detta möjliggör för medlemsstaterna att fortsätta tillämpa sina egna nationella system, enligt 
vilka de tillåter tredjelandsföretag att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster till personer 
inom deras territorium (med eller utan auktorisering för detta). Varken 
kreditinstitutdirektivet, direktivet om investeringstjänster eller MiFID införde begränsningar 
av hur tredjelandsföretag behandlas i detta avseende.

Ändringsförslag 962
Kay Swinburne, Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemmar i marknadsoperatörers
ledningsorgan ska alltid ha tillräckligt god 
vandel, tillräckliga kunskaper, tillräckliga 
färdigheter och tillräcklig erfarenhet och 
avsätta tillräckligt med tid för att kunna 
fullgöra sina plikter. En medlem i ett 
instituts ledningsorgan som har för avsikt 
att ingå i flera instituts ledningsorgan 
samtidigt, ska ta hänsyn till enskilda 
omständigheter och arten, omfattningen 
och komplexitetsgraden hos institutets 
verksamhet. Medlemmar i
ledningsorganen i institut som är 
betydande i fråga om storlek, intern 
organisation och verksamhetens art, 
omfattning och komplexitetsgrad får inte 
samtidigt utöva mer än en av följande
kombinationer, såvida de inte kan 
motivera detta inför den behöriga 
myndigheten:

Or. en

Motivering

När det gäller bolagsstyrning är det mycket viktigt att vi inför samma krav i MiFID som i 
kapitalkravsdirektivet (CRD IV). Dessa ändringsförslag motsvarar därför kommissionens 
ändringsförslag till CRD IV-förslagen.
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Ändringsförslag 963
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

De kvantitativa begränsningarna kommer att leda till allvarliga problem med att rekrytera 
kvalificerad och tillräckligt kompetent personal. Följaktligen kan väsentliga problem med att 
uppfylla de krav för ledningsorgans sammansättning som läggs fram i förslaget uppstå i 
mindre länder. Ledningsfunktioner i exempelvis bostadskooperativ eller bolag med begränsat 
ansvar bör inte räknas som ledningsfunktioner enligt denna artikel. ”Allmännyttiga företag” 
bör därför läggas till i texten.

Ändringsförslag 964
Kay Swinburne, Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) De ska inte samtidigt utöva mer en av 
följande kombinationer:
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Or. en

Motivering

När det gäller bolagsstyrning är det mycket viktigt att vi inför samma krav i MiFID som i 
kapitalkravsdirektivet (CRD IV). Dessa ändringsförslag motsvarar därför kommissionens 
ändringsförslag till CRD IV-förslagen.

Ändringsförslag 965
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det antal styrelseuppdrag som en styrelseledamot får inneha samtidigt ska vara avhängigt av 
omständigheterna i det enskilda fallet och arten, omfattningen och komplexitetsgraden hos 
institutets verksamhet. En alltför strikt ordalydelse i detta hänseende kan orsaka svårigheter 
på mindre marknader, särskilt för mindre institut.

Ändringsförslag 966
Kay Swinburne, Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Fyra ledningsunktioner utan 
verkställande uppgifter.

(ii) Fem ledningsfunktioner utan 
verkställande uppgifter.

Or. en
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Motivering

När det gäller bolagsstyrning är det mycket viktigt att vi inför samma krav i MiFID som i 
kapitalkravsdirektivet (CRD IV). Dessa ändringsförslag motsvarar därför kommissionens 
ändringsförslag till CRD IV-förslagen.

Ändringsförslag 967
Kay Swinburne, Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 1 – led a – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ledningsfunktioner i ledningsorganen för 
institut:

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

Or. en

Motivering

När det gäller bolagsstyrning är det mycket viktigt att vi inför samma krav i MiFID som i 
kapitalkravsdirektivet (CRD IV). Dessa ändringsförslag motsvarar därför ECR-gruppens 
ändringsförslag till CRD IV-förslagen.

Ändringsförslag 968
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 1 – led a – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ledningsfunktioner med eller utan 
verkställande uppgifter inom 

i)  samma konsoliderade grupp eller 
ii) en grupp företag som är dotterföretag 
eller närstående bolag eller som har 
ägarintressen i samma industriella 
holdingbolag
ska betraktas som en enda 
ledningsfunktion.

Or. en

Motivering

Detta är ett förtydligande om att det inte enbart är konsoliderade grupper som undantas, utan 
även företagsgrupper som ägs av samma industriella holdingbolag. Syftet är att säkerställa 
att företagsmodellen för denna typ av långsiktiga industriella ägare inte äventyras av 
begränsningen av ledningsfunktioner. Företagsmodellen för industriella holdingbolag är att 
vara långsiktigt engagerade ägare med styrelserepresentation i deras långsiktiga 
investeringar.

Ändringsförslag 969
Kay Swinburne, Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 1 – led a – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Motivering

När det gäller bolagsstyrning är det mycket viktigt att vi inför samma krav i MiFID som i 
kapitalkravsdirektivet (CRD IV). Dessa ändringsförslag motsvarar därför ECR-gruppens 
ändringsförslag till CRD IV-förslagen.

Ändringsförslag 970
Kay Swinburne, Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

När det gäller bolagsstyrning är det mycket viktigt att vi inför samma krav i MiFID som i 
kapitalkravsdirektivet (CRD IV). Dessa ändringsförslag motsvarar därför ECR-gruppens 
ändringsförslag till CRD IV-förslagen.

Ändringsförslag 971
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
marknadsoperatörer beaktar mångfald 
som ett av kriterierna för val av 

3. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och deras respektive 
utnämningskommittéer beaktar mångfald
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ledningsorganets medlemmar. I synnerhet 
ska marknadsoperatörer, med beaktande 
av storleken på deras ledningsorgan, inrätta 
en policy som främjar mångfald i 
ledningsorganet med avseende på kön, 
ålder, utbildning, yrke och geografisk 
spridning.

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

Or. en

Motivering

Mångfald i styrelserna garanterar bredare kompetens och vidgade perspektiv. Att rekrytera 
bara män eller bara kvinnor innebär ett snävt urval och en risk för att man går miste om 
potentiellt utmärkta kandidater. Det förekommer systematiska brister i förfarandet för val av 
kvinnor. Bankerna bör även uppmuntras att genomföra en plan på medellång sikt för att 
främja kvinnors tillträde till inflytelserika poster i syfte att öka antalet kvinnor i dessa 
befattningar.

Ändringsförslag 972
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

ålder, utbildning, yrke och geografisk 
spridning. Genom sin representation i 
styrelsen bidrar arbetstagarna med ett 
helhetsperspektiv och genuin kännedom 
om operatörens interna verksamhet, och 
därför ska även arbetstagarrepresentation 
ses som ett positivt sätt att öka 
mångfalden.

Or. en

Ändringsförslag 973
Kay Swinburne, Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Motivering

När det gäller bolagsstyrning är det mycket viktigt att vi inför samma krav i MiFID som i 
kapitalkravsdirektivet (CRD IV). Dessa ändringsförslag motsvarar därför ECR-gruppens 
ändringsförslag till CRD IV-förslagen.

Ändringsförslag 974
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Denna artikel ska inte påverka
tillämpningen av bestämmelser om 
arbetstagarrepresentation i 
företagsstyrelser i enlighet med nationell 
lagstiftning eller praxis.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att nationella bestämmelser om arbetstagarrepresentation inte försvagas eller 
hämmas av bestämmelserna i detta direktiv.
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Ändringsförslag 975
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 49 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Krav avseende personer som utövar ett 
betydande inflytande på förvaltningen av 

en reglerad marknad

Krav avseende personer som utövar ett 
betydande inflytande på förvaltningen av 
en reglerad marknad, en MTF-plattform 

eller en OTF-plattform

Or. en

Ändringsförslag 976
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att var och 
en som har möjlighet att direkt eller 
indirekt utöva ett betydande inflytande på 
förvaltningen av den reglerade marknaden
är lämplig i detta sammanhang.

1. Medlemsstaterna ska kräva att var och 
en som har möjlighet att direkt eller 
indirekt utöva ett betydande inflytande på 
förvaltningen av en reglerad marknad, en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform är 
lämplig i detta sammanhang.

Or. en

Ändringsförslag 977
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 49 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att den 
reglerade marknadens operatör

2. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknads operatör eller en 
operatör som driver en MTF-plattform 
eller en OTF-plattform

Or. en

Ändringsförslag 978
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 49 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) tillhandahåller den behöriga 
myndigheten, och offentliggör, 
upplysningar om den reglerade
marknadens och/eller
marknadsplatsoperatörens ägarstruktur, 
särskilt om vilka parter som har möjlighet 
att utöva ett betydande inflytande på den 
reglerade marknadens förvaltning och om 
omfattningen av dessa parters intressen, 
och

(a) tillhandahåller den behöriga 
myndigheten, och offentliggör, 
upplysningar om ägarstrukturen för den 
reglerade marknaden och/eller den 
marknadsplatsoperatör som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform, 
särskilt om vilka parter som har möjlighet 
att utöva ett betydande inflytande på den 
reglerade marknadens förvaltning och om 
omfattningen av dessa parters intressen, 
och

Or. en

Ändringsförslag 979
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 49 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska kräva att 
marknadsmedlemmar och betydande 
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marknadsdeltagare inte får ha någon 
möjlighet att direkt eller indirekt utöva ett 
betydande inflytande på förvaltningen av 
den reglerade marknaden eller 
MTF-plattformen.

Or. en

Ändringsförslag 980
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 49 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska kräva att 
marknadsmedlemmar och betydande 
marknadsdeltagare på en reglerad 
marknad eller en MTF-plattform inte får, 
direkt eller indirekt, äga mer än 5 % av 
den reglerade marknaden eller 
MTF-plattformen.

Or. en

Ändringsförslag 981
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 49 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad, en MTF-plattform 
eller en OTF-plattform offentliggör alla 
aktieägare som innehar mer än 5 % av 
aktierna i den reglerade marknaden, 
MTF-plattformen eller OTF-plattformen.

Or. en
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Ändringsförslag 982
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 49 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten ska vägra att 
tillstyrka föreslagna förändringar av de 
intressen som kontrollerar den reglerade 
marknaden och/eller 
marknadsplatsoperatören om den har 
objektiva och påvisbara skäl att anta att 
dessa skulle äventyra en sund och 
ansvarsfull förvaltning av den reglerade 
marknaden.

3. Den behöriga myndigheten ska vägra att 
tillstyrka föreslagna förändringar av de 
intressen som kontrollerar den reglerade 
marknaden och/eller 
marknadsplatsoperatören om den har 
objektiva och påvisbara skäl att anta att 
dessa skulle äventyra en sund och 
ansvarsfull förvaltning av den reglerade 
marknaden eller MTF-plattformen, eller 
att de skulle ge upphov till betydande 
intressekonflikter.

Or. en

Ändringsförslag 983
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 50 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att en reglerad 
marknad

Medlemsstaterna ska kräva att en reglerad 
marknad eller en MTF-plattform

Or. en

Ändringsförslag 984
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen



AM\901766SV.doc 25/163 PE489.466v01-00

SV

Förslag till direktiv
Artikel 50 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) har vidtagit åtgärder för att kunna klart 
identifiera och hantera möjliga negativa 
följder för driften av den reglerade 
marknaden, eller för dess aktörer, av 
konflikter mellan den reglerade 
marknadens, dess ägares eller 
marknadsplatsoperatörs intressen och den 
reglerade marknadens sunda funktion, 
särskilt när sådana intressekonflikter skulle 
kunna äventyra fullgörandet av någon av 
de funktioner som den behöriga 
myndigheten delegerat till den reglerade
marknaden,

(a) har vidtagit åtgärder för att kunna klart 
identifiera och hantera möjliga negativa 
följder för driften av den reglerade 
marknaden eller MTF-plattformen, eller 
för dess aktörer, av konflikter mellan den 
reglerade marknadens eller MTF-
plattformens, dess ägares eller 
marknadsplatsoperatörs intressen och den 
reglerade marknadens eller MTF-
plattformens sunda funktion, särskilt när 
sådana intressekonflikter skulle kunna 
äventyra fullgörandet av någon av de 
funktioner som den behöriga myndigheten 
delegerat till den reglerade marknaden eller 
MTF-plattformen,

Or. en

Ändringsförslag 985
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 50 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) har transparenta regler, grundade på 
objektiva kriterier, som styr de 
orderflödeskategorier som användarna av 
systemet eventuellt både omfattas av och 
interagerar med, 

Or. en

Motivering

Denna artikel ger ett konkret innehåll åt skäl 12 för reglerade marknader, och ger investerare 
ett större val av vilka sorters motparter de vill interagera med. 
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Ändringsförslag 986
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att säkerställa att dess handelssystem är 
motståndskraftiga, har tillräcklig kapacitet 
för att kunna hantera toppbelastning i fråga 
om order- och meddelandevolymer, kan 
säkerställa ordnad handel vid förhållanden 
med marknadspåfrestningar, är till fullo 
testade för att säkerställa att sådana villkor 
är uppfyllda och omfattas av effektiva 
arrangemang för driftskontinuitet för att 
säkerställa kontinuitet i sin verksamhet vid 
eventuella oförutsedda driftsavbrott i sina 
handelssystem.

1. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang som 
är utformade för att säkerställa att dess 
handelssystem är motståndskraftiga, har 
tillräcklig kapacitet för att kunna hantera 
toppbelastning i fråga om order- och 
meddelandevolymer, kan säkerställa 
ordnad handel vid förhållanden med 
marknadspåfrestningar, är till fullo testade 
för att säkerställa att sådana villkor är 
uppfyllda även under perioder av extrem 
marknadsvolatilitet och omfattas av 
effektiva arrangemang för driftskontinuitet 
för att säkerställa kontinuitet i sin 
verksamhet vid eventuella oförutsedda 
driftsavbrott i sina handelssystem.

Or. en

Motivering

Testningen av handelssystem bör utvidgas till perioder av extrem marknadsvolatilitet, såsom i 
fallet med ”blixtkraschen”.

Ändringsförslag 987
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att säkerställa att dess handelssystem är 
motståndskraftiga, har tillräcklig kapacitet 

1. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform
har inrättat effektiva system, förfaranden 
och arrangemang för att säkerställa att dess 
handelssystem är motståndskraftiga, har 
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för att kunna hantera toppbelastning i fråga 
om order- och meddelandevolymer, kan 
säkerställa ordnad handel vid förhållanden 
med marknadspåfrestningar, är till fullo 
testade för att säkerställa att sådana villkor 
är uppfyllda och omfattas av effektiva 
arrangemang för driftskontinuitet för att 
säkerställa kontinuitet i sin verksamhet vid 
eventuella oförutsedda driftsavbrott i sina 
handelssystem.

tillräcklig kapacitet för att kunna hantera 
toppbelastning i fråga om order- och 
meddelandevolymer, kan säkerställa 
ordnad handel vid förhållanden med 
marknadspåfrestningar, är till fullo testade 
för att säkerställa att sådana villkor är 
uppfyllda och omfattas av effektiva 
arrangemang för driftskontinuitet för att 
säkerställa kontinuitet i sin verksamhet vid 
eventuella oförutsedda driftsavbrott i sina 
handelssystem.
(Denna ändring berör hela artikel 51. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Dessa bestämmelser bör gälla reglerade marknader och MTF-plattformar för att göra 
marknaden säkrare och undvika eventuella kryphål.

Ändringsförslag 988
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att säkerställa att dess handelssystem är 
motståndskraftiga, har tillräcklig kapacitet 
för att kunna hantera toppbelastning i fråga 
om order- och meddelandevolymer, kan 
säkerställa ordnad handel vid förhållanden 
med marknadspåfrestningar, är till fullo 
testade för att säkerställa att sådana villkor 
är uppfyllda och omfattas av effektiva 
arrangemang för driftskontinuitet för att 
säkerställa kontinuitet i sin verksamhet vid 
eventuella oförutsedda driftsavbrott i sina 

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
handelsplatser har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att säkerställa att dess handelssystem är 
motståndskraftiga, har tillräcklig kapacitet 
för att kunna hantera toppbelastning i fråga 
om order- och meddelandevolymer, kan 
säkerställa ordnad handel vid förhållanden 
med marknadspåfrestningar, är till fullo 
testade för att säkerställa att sådana villkor 
är uppfyllda och omfattas av effektiva
arrangemang för driftskontinuitet för att 
säkerställa kontinuitet i sin verksamhet vid 
eventuella oförutsedda driftsavbrott i sina 
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handelssystem. handelssystem.

Or. en

Ändringsförslag 989
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska kräva att 
reglerade marknader har inrättat 
marknadsgarantprogram och att de 
säkerställer att ett tillräckligt antal 
värdepappersföretag deltar i sådana 
program. Dessa värdepappersföretag ska 
ställa fasta bud till konkurrenskraftiga 
priser så att likviditet regelbundet och 
kontinuerligt tillhandahålls på 
marknaden under en minimiandel av de 
fortlöpande handelstiderna, med 
beaktande av rådande 
marknadsförhållanden, regler och 
bestämmelser, under förutsättning att ett 
sådant krav är lämpligt för handelns art 
och omfattning på den reglerade 
marknaden. Medlemsstaterna ska kräva 
att en reglerad marknad ingår ett 
bindande skriftligt avtal mellan 
marknaden och värdepappersföretaget om 
de skyldigheter som ett deltagande i ett 
sådant program medför, inklusive, men 
inte enbart, tillhandahållande av 
likviditet. Den reglerade marknaden ska 
säkerställa att värdepappersföretaget 
uppfyller kraven i detta bindande 
skriftliga avtal. Den reglerade marknaden 
ska informera sin behöriga myndighet om 
innehållet i det bindande skriftliga avtalet 
och på ett tillfredsställande sätt bevisa för 
den behöriga myndigheten att den 
uppfyller kraven i denna punkt.
Esma ska utarbeta riktlinjer för vilken 
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sorts värdepappersföretag som är skyldiga 
att ingå ett sådant bindande skriftligt avtal 
som avses i denna punkt.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bör läsas tillsammans med ändringsförslagen till artiklarna 17.3 
och 51.7 från Wortmann-Kool.

Ändringsförslag 990
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad säkerställer att 
meddelanden som skickats till dess 
handelssystem från källor för 
högfrekvenshandel och annan automatisk 
handel enkelt kan identifieras som 
sådana. 

Or. en

Motivering

Order, annulleringar och frångående från automatiserade strategier bör tydligt markeras i 
meddelanden. Detta är en nödvändig förutsättning för den övervakning som krävs.

Ändringsförslag 991
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna kräver att 
handelsplatser har inrättat effektiva 
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system, förfaranden och arrangemang för 
att se till att alla order som läggs in i 
systemet av en medlem eller deltagare är 
giltiga i minst 1 sekund.

Or. en

Ändringsförslag 992
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att se till att alla order som läggs in i 
systemet av en medlem eller deltagare är 
giltiga i minst 5 sekunder. Under denna 
period av 5 sekunder får högst två 
uppdrag för samma produkt läggas in.

Or. de

Motivering

Nuvarande praxis medför en avsevärd spekulationsrisk utan att i särskilt hög mån bidra till 
likviditet.

Ändringsförslag 993
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att se till att alla order som läggs in i 
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systemet av en medlem eller deltagare har 
en liggtid på minst 1 sekund.

Or. en

Motivering

Order med en liggtid som är kortare än 1 sekund ökar inte likviditeten och är till nytta enbart 
för högfrekvenshandlare.

Ändringsförslag 994
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Medlemsstaterna ska kräva att 
reglerade marknader och MFT- och 
OTF-plattformar har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att se till att utförandelatensen är minst 
100 millisekunder.

Or. en

Ändringsförslag 995
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Medlemsstaterna ska kräva att 
handelsplatser har inrättat effektiva 
system för att se till att 
högfrekvenshandelsstrategier aldrig utgör 
mer än 20 % av order i 
orderbokssystemet.
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Or. en

Ändringsförslag 996
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att kunna avvisa order som överskrider 
förutbestämda volym- och priströsklar eller 
är uppenbart felaktiga och för att kunna 
tillfälligt stoppa handeln om det finns en 
betydande prisrörelse för ett finansiellt 
instrument på den marknaden eller en 
närliggande marknad under en kort
period och, i undantagsfall, för att kunna 
annullera, variera eller korrigera en 
transaktion.

2. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att kunna avvisa order som överskrider 
förutbestämda volym- och priströsklar eller 
är uppenbart felaktiga och för att kunna 
tillfälligt stoppa handeln om det finns eller 
om det är troligt att det kommer att ske ett 
utförande som orsakar eller som skulle 
orsaka en betydande prisrörelse för ett 
finansiellt instrument på den marknaden 
och, i undantagsfall, för att kunna annullera 
en transaktion som följer av detta.
Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad garanterar att 
parametrarna för att stoppa handel 
kalibreras på ett sådant sätt att hänsyn tas 
till likviditeten hos olika tillgångsklasser 
och underklasser, marknadsmodellens art 
och sorten användare och räcker för att 
undvika betydande störningar av en 
ordnad handel. Medlemsstaterna ska se 
till att en reglerad marknad rapporterar 
parametrarna för att stoppa handel och 
alla betydande ändringar av dessa 
parametrar till den behöriga myndigheten 
som i sin tur ska rapportera dem till 
Esma.

Or. en

Motivering

Reglerade marknader och MTF-plattformar bör endast kunna annullera transaktioner. De 
juridiska och marknadsmässiga konsekvenserna av att försöka ändra på eller korrigera 
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handelstransaktioner är komplicerade och ger sannolikt upphov till anspråk och problem som 
inte kan lösas så enkelt. Vissa handelsspärrar löses ut innan ett utförande sker. Detta bör 
tillåtas i nivå 1-texten.

Ändringsförslag 997
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att kunna avvisa order som överskrider 
förutbestämda volym- och priströsklar eller 
är uppenbart felaktiga och för att kunna 
tillfälligt stoppa handeln om det finns en 
betydande prisrörelse för ett finansiellt 
instrument på den marknaden eller en 
närliggande marknad under en kort period 
och, i undantagsfall, för att kunna 
annullera, variera eller korrigera en 
transaktion.

2. Medlemsstaterna ska kräva att en
handelsplats eller ett annat 
handelsarrangemang har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att kunna avvisa order som överskrider 
förutbestämda volym- och priströsklar eller 
är uppenbart felaktiga och för att kunna 
tillfälligt stoppa handeln om det finns en 
betydande prisrörelse för ett finansiellt 
instrument på den marknaden eller en 
närliggande marknad under en kort period 
jämfört med slutkursen för det finansiella 
instrumentet på den marknadsplats som 
har den största omsättningen i detta 
finansiella instrument och för att kunna 
annullera, variera eller korrigera en 
transaktion. Dessa system ska resultera i
att handeln stoppas samtidigt på alla 
handelsplatser som handlar med samma 
finansiella instrument om det finns en 
betydande prisrörelse för ett finansiellt 
instrument på den marknaden eller en 
närliggande marknad under en kort 
period. Vid betydande prisrörelser ska alla 
order som har utförts efter det att handeln 
har stoppats på den marknadsplats som 
har den största omsättningen för detta 
finansiella instrument annulleras.
Medlemsstaterna ska kräva att en 
handelsplats garanterar att parametrarna 
för att stoppa handel är förenliga med 
villkoren i punkt 7 b.
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Esma ska offentliggöra parametrarna på 
sin webbplats.

Or. en

Motivering

Handelsspärrar måste vara transparenta. De måste dessutom vara enhetliga i hela EU.

Ändringsförslag 998
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att kunna avvisa order som överskrider 
förutbestämda volym- och priströsklar eller 
är uppenbart felaktiga och för att kunna 
tillfälligt stoppa handeln om det finns en 
betydande prisrörelse för ett finansiellt 
instrument på den marknaden eller en 
närliggande marknad under en kort period 
och, i undantagsfall, för att kunna 
annullera, variera eller korrigera en 
transaktion.

2. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att kunna avvisa order som överskrider 
förutbestämda volym- och priströsklar eller 
är uppenbart felaktiga och för att kunna 
tillfälligt stoppa handeln om det finns en 
betydande prisrörelse för ett finansiellt 
instrument på den marknaden eller en 
närliggande marknad om operatören för 
den närliggande marknaden informerar 
den reglerade marknaden om en sådan 
prisrörelse.

Or. en

Motivering

Handelsstopp behöver samordnas mellan handelsplatser. Det är dock tekniskt enklare att 
samordna dessa åtgärder än att försöka automatisera dem genom en fullständig 
harmonisering. Eftersom vissa avbrott eller prisrörelser är specifika för en enskild 
handelsplats är det inte motiverat att stoppa hela marknaden.

Ändringsförslag 999
Robert Goebbels
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Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform 
har inrättat effektiva system, förfaranden 
och arrangemang för att se till att alla 
order som läggs in i systemet av en 
medlem eller deltagare är giltiga i minst 
500 millisekunder. Under denna period 
ska ordern inte kunna annulleras eller 
modifieras.

Or. en

Ändringsförslag 1000
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad tillfälligt kan stoppa 
handeln om det finns en betydande 
prisrörelse i ett finansiellt instrument på 
denna marknad eller en tillhörande 
marknad under en kort period och i 
undantagsfall kunna annullera, ändra 
eller korrigera en transaktion. 
Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad garanterar att 
parametrarna för att stoppa handel 
kalibreras på ett sådant sätt att hänsyn tas 
till likviditeten hos olika tillgångsklasser 
och underklasser och är tillräckliga för 
att undvika betydande störningar av 
ordningen i handeln. Medlemsstaterna 
ska se till att en reglerad marknad 
rapporterar parametrarna för att stoppa 
handel och alla betydande ändringar av 
dessa parametrar till den behöriga 
myndigheten som i sin tur ska rapportera 
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dem till Esma. Esma ska offentliggöra 
parametrarna på sin webbplats. 
Medlemsstaterna ska kräva att om en 
reglerad marknad som är avgörande för 
likviditeten [för det instrumentet] stoppar 
handeln i en medlemsstat så måste även 
andra handelsplatser där instrumentet 
handlas stoppa handeln till dess att den 
återupptas på den ursprungliga 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 1001
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska kräva att 
reglerade marknader meddelar alla andra 
relevanta handelsplatser när någon av 
omständigheterna i punkt 2 föreligger, i 
syfte att samordna marknadsomfattande 
motåtgärder.

Or. en

Motivering

Även om det ännu inte är möjligt att harmonisera handelsspärrar över hela EU bör 
marknadsplatser samordna sina motåtgärder vid exceptionella marknadsförhållanden för att 
vid behov få till stånd ett enhetligt angreppssätt.

Ändringsförslag 1002
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att säkerställa att algoritmiska 
handelssystem inte kan skapa eller bidra 
till otillbörliga marknadsförhållanden på 
marknaden, inbegripet system för att 
begränsa andelen ej utförda order som kan 
föras in i systemet av en medlem eller en 
deltagare, för att det ska vara möjligt att 
bromsa orderflödet om det finns en risk för 
att systemkapaciteten ska uppnås och för 
att begränsa den minsta tick-storlek som 
får tillämpas på marknaden.

3. Medlemsstaterna ska kräva att en 
MTF-plattform har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att hantera otillbörliga 
marknadsförhållanden på marknaden. 
Esma ska utarbeta tekniska standarder 
för tillsyn med en specifikation av de 
kriterier som sådana system, förfaranden 
och arrangemang ska beakta, vilka kan 
inbegripa system för att begränsa andelen 
ej utförda order som kan föras in i systemet 
av en medlem eller en deltagare, för att det 
ska vara möjligt att bromsa orderflödet om 
det finns en risk för att systemkapaciteten 
ska uppnås och för att begränsa den minsta 
tick-storlek som får tillämpas på 
marknaden.

Or. en

Motivering

Marknadsplatser kan hantera eventuella handelsstörningar, men de kan inte garantera att 
algosystem inte skapar störningar. Esma bör ges i uppdrag att ytterligare fastställa vad dessa 
system och förfaranden bör bestå av.

Ändringsförslag 1003
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att säkerställa att algoritmiska 
handelssystem inte kan skapa eller bidra 
till otillbörliga marknadsförhållanden på 
marknaden, inbegripet system för att 
begränsa andelen ej utförda order som kan 
föras in i systemet av en medlem eller en 

3. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att möjliggöra identifiering av order som 
följer antingen en strategi för algoritmisk 
handel eller en strategi för 
högfrekvenshandel, och för att ytterligare 
säkerställa att algoritmiska handelssystem 
eller högfrekvenshandelssystem inte kan 
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deltagare, för att det ska vara möjligt att 
bromsa orderflödet om det finns en risk för 
att systemkapaciteten ska uppnås och för 
att begränsa den minsta tick-storlek som 
får tillämpas på marknaden.

skapa eller bidra till otillbörliga 
marknadsförhållanden på marknaden, 
inbegripet system för att begränsa andelen 
ej utförda order som kan föras in i systemet 
av en medlem eller en deltagare, för att det 
ska vara möjligt att bromsa orderflödet om 
det finns en risk för att systemkapaciteten 
ska uppnås och för att begränsa den minsta 
tick-storlek som får tillämpas på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 1004
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att säkerställa att algoritmiska 
handelssystem inte kan skapa eller bidra 
till otillbörliga marknadsförhållanden på 
marknaden, inbegripet system för att 
begränsa andelen ej utförda order som kan 
föras in i systemet av en medlem eller en 
deltagare, för att det ska vara möjligt att
bromsa orderflödet om det finns en risk för 
att systemkapaciteten ska uppnås och för 
att begränsa den minsta tick-storlek som 
får tillämpas på marknaden.

3. Medlemsstaterna ska kräva att en 
handelsplats har inrättat effektiva system, 
förfaranden och arrangemang för att 
säkerställa att algoritmiska handelssystem 
inte kan skapa eller bidra till otillbörliga 
marknadsförhållanden på marknaden. 
Medlemsstaterna ska kräva att en 
handelsplats har inrättat system för att

(a) begränsa andelen ej utförda order som 
kan föras in i systemet av en medlem eller 
en deltagare till 50 till 1,
(b) kunna bromsa orderflödet om det finns 
en risk för att systemkapaciteten ska 
uppnås och

(c) begränsa den minsta tick-storlek som 
får tillämpas på marknaden så att ett tick 
ligger nära genomsnittlig spread för det 
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finansiella instrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 1005
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att säkerställa att algoritmiska 
handelssystem inte kan skapa eller bidra 
till otillbörliga marknadsförhållanden på 
marknaden, inbegripet system för att 
begränsa andelen ej utförda order som kan 
föras in i systemet av en medlem eller en 
deltagare, för att det ska vara möjligt att 
bromsa orderflödet om det finns en risk för 
att systemkapaciteten ska uppnås och för 
att begränsa den minsta tick-storlek som 
får tillämpas på marknaden.

3. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform 
har inrättat effektiva system, förfaranden 
och arrangemang för att möjliggöra 
identifiering av order som följer en 
strategi för algoritmisk handel och order 
som följer en strategi för 
högfrekvenshandel när sådana order 
läggs in, och för att säkerställa att 
algoritmiska handelssystem eller 
högfrekvenshandelssystem inte kan skapa 
eller bidra till otillbörliga 
marknadsförhållanden på marknaden, 
inbegripet system för att begränsa andelen 
ej utförda order som kan föras in i systemet 
av en medlem eller en deltagare, för att det 
ska vara möjligt att bromsa orderflödet om 
det finns en risk för att systemkapaciteten 
ska uppnås och för att begränsa den minsta 
tick-storlek som får tillämpas på 
marknaden. Medlemsstaterna ska särskilt 
förbjuda en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform att tillåta sina medlemmar 
att tillhandahålla direkt elektronisk 
åtkomst.

Or. en

Motivering

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 



PE489.466v01-00 40/163 AM\901766SV.doc

SV

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.

Ändringsförslag 1006
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att säkerställa att algoritmiska 
handelssystem inte kan skapa eller bidra 
till otillbörliga marknadsförhållanden på 
marknaden, inbegripet system för att 
begränsa andelen ej utförda order som kan 
föras in i systemet av en medlem eller en 
deltagare, för att det ska vara möjligt att 
bromsa orderflödet om det finns en risk för 
att systemkapaciteten ska uppnås och för 
att begränsa den minsta tick-storlek som 
får tillämpas på marknaden.

3. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att säkerställa att algoritmiska 
handelssystem inte kan skapa eller bidra 
till otillbörliga marknadsförhållanden på 
marknaden, inbegripet system för att 
begränsa andelen ej utförda order som kan 
föras in i systemet av en medlem eller en 
deltagare, för att det ska vara möjligt att 
bromsa orderflödet om det finns en risk för 
att systemkapaciteten ska uppnås och för 
att se till att den minsta tick-storlek som får 
tillämpas på marknaden och som tillämpas 
på den handelsplats där det finansiella 
instrumentet först upptogs till handel, 
iakttas. Medlemsstaterna ska särskilt 
förbjuda en reglerad marknad att 
tillhandahålla sina medlemmar 
obegränsad åtkomst.

Or. en

Motivering

Alla värdepappersföretag som erbjuder åtkomst, vare sig den är direkt elektronisk eller 
sponsrad, måste ha infört lämpliga kontroller före handel och uppfylla organisatoriska krav 
för att säkerställa marknadsintegritet och effektiva marknader.
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Ändringsförslag 1007
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att säkerställa att algoritmiska 
handelssystem inte kan skapa eller bidra 
till otillbörliga marknadsförhållanden på 
marknaden, inbegripet system för att 
begränsa andelen ej utförda order som kan 
föras in i systemet av en medlem eller en 
deltagare, för att det ska vara möjligt att 
bromsa orderflödet om det finns en risk för 
att systemkapaciteten ska uppnås och för 
att begränsa den minsta tick-storlek som 
får tillämpas på marknaden.

3. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att säkerställa att algoritmiska 
handelssystem eller 
högfrekvenshandelssystem inte kan skapa 
eller bidra till otillbörliga 
marknadsförhållanden på marknaden,
inbegripet arrangemang i form av 
handelsavgifter för att uppmuntra till 
färre systemmeddelanden i förhållande 
till utförda order som kan föras in i 
systemet av en medlem eller en deltagare, 
för att det ska vara möjligt att bromsa 
orderflödet om det finns en risk för att 
systemkapaciteten ska uppnås och för att 
begränsa den minsta tick-storlek som får 
tillämpas på marknaden.

Or. en

Motivering

Avgiftsstrukturer kan på olika sätt motverka alltför många annulleringar, till exempel extra 
avgifter ovanför ett särskilt tröskelvärde eller en särskild kvot, eller per meddelande, så att 
avgifter tas ut för order och annulleringar liksom för handel. Med hänsyn till att flera olika 
försök pågår är det bäst att inte alltför noggrant fastställa strukturen. 

Ändringsförslag 1008
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 

3. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
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system, förfaranden och arrangemang för 
att säkerställa att algoritmiska 
handelssystem inte kan skapa eller bidra 
till otillbörliga marknadsförhållanden på 
marknaden, inbegripet system för att 
begränsa andelen ej utförda order som kan 
föras in i systemet av en medlem eller en 
deltagare, för att det ska vara möjligt att 
bromsa orderflödet om det finns en risk för 
att systemkapaciteten ska uppnås och för 
att begränsa den minsta tick-storlek som 
får tillämpas på marknaden.

system, förfaranden och arrangemang för 
att möjliggöra identifiering av order som 
följer en strategi för algoritmisk handel 
och order som följer en strategi för 
högfrekvenshandel när sådana order 
läggs in, och för att säkerställa att 
algoritmiska handelssystem eller 
högfrekvenshandelssystem inte kan skapa 
eller bidra till otillbörliga 
marknadsförhållanden på marknaden, 
inbegripet system för att begränsa andelen 
ej utförda order som kan föras in i systemet 
av en medlem eller en deltagare, för att det 
ska vara möjligt att bromsa orderflödet om 
det finns en risk för att systemkapaciteten 
ska uppnås och för att begränsa den minsta 
tick-storlek som får tillämpas på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 1009
Robert Goebbels

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 3 – styckena 1a, 1b och 1c (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska utarbeta tekniska standarder 
för tillsyn för att fastställa det 
identifieringsformat som avses i punkt 3, i 
syfte att möjliggöra dels konsekvens 
mellan reglerade marknader och 
MTF-plattformar och medlemsstater, dels 
en meningsfull konsolidering av data på 
EU-nivå.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den […]*.
Kommissionen ska delegeras befogenhet 
att anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i andra stycket i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning 
(EU) nr 1095/2010.



AM\901766SV.doc 43/163 PE489.466v01-00

SV

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

Or. en

Ändringsförslag 1010
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska säkerställa att en 
handelsplats inrättar 
auktoriseringsförfaranden för att 
behandla förfrågningar om 
uppkopplingar av nya eller modifierade 
automatiska handelssystem till 
marknadens egna system.
Dessa förfaranden ska inbegripa den 
testning som avses i punkt 3b.
Dessa förfaranden ska resultera i 
handelsplatsens skriftliga godkännande 
eller avslag av en begäran tillsammans 
med en fullständig motivering.

Or. en

Motivering

Det bör finnas ett formellt förfarande för godkännande/avslag av en begäran om uppkoppling 
av ett automatiskt handelssystem till systemen på en reglerad marknad, och 
marknadsoperatören bör ta ansvaret för detta.

Ändringsförslag 1011
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Esma ska utarbeta bindande tekniska 
standarder för att fastställa 
identifieringsformatet, i syfte att 
möjliggöra dels konsekvens mellan 
handelsplatser och medlemsstater, dels en 
meningsfull konsolidering av data på EU-
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 1012
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Medlemsstaterna ska kräva att en 
handelsplats inför strikta och 
obligatoriska testförfaranden för 
godkännande och testmiljöer där 
automatiserade handelsalgoritmer kan 
utvärderas. En beskrivning av dessa 
testförfaranden ska tillhandahållas 
värdepappersföretag som avser att 
använda sådana algoritmer eller andra 
parter som avser att utveckla dem. 
Testförfaranden ska inbegripa 
undersökning av källkoden och 
detaljerade beskrivningar av 
utformningen av en algoritm. Testmiljöer 
ska inbegripa realistiska orderflöden 
baserade på historiska data för 
marknader såväl med som utan stress 
samt simuleringar som kalibreras på 
representativa historiska data och 
stresstestscenarier utarbetade av experter.
Dessa testförfaranden och testmiljöer ska 
regelbundet uppdateras för att återspegla 
ändrade marknadsmetoder och den 



AM\901766SV.doc 45/163 PE489.466v01-00

SV

tekniska utvecklingen.

Or. en

Motivering

Eftersom tekniskt felaktig programvara skulle kunna orsaka betydande skador på viktig 
marknadsinfrastruktur bör den genomgå systematiska och grundliga tester, såväl under 
”normala” marknadsförhållanden som under påfrestningar samt med orderflödesscenarier 
baserade både på historiska och framtida data. Ansvaret för sådana tester bör läggas på 
handelsplatserna, eftersom de har data och kunskaper om själva handelssystemet.

Ändringsförslag 1013
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad som tillåter direkt
elektronisk åtkomst har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att säkerställa att medlemmar eller 
deltagare får tillhandahålla sådana tjänster 
endast om de är ett auktoriserat företag 
enligt detta direktiv, att lämpliga kriterier 
fastställs och tillämpas i fråga om 
lämpligheten hos personer för vilka sådan 
åtkomst kan medges och att medlemmen 
eller deltagaren behåller ansvaret för order 
och affärer som utförs med användning av 
den tjänsten.

4. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad som tillåter 
direktåtkomst till marknaden har inrättat 
effektiva system, förfaranden och 
arrangemang för att säkerställa att 
medlemmar eller deltagare får 
tillhandahålla sådana tjänster endast om de 
är ett auktoriserat företag enligt detta 
direktiv, att lämpliga kriterier fastställs och 
tillämpas i fråga om lämpligheten hos 
personer för vilka sådan åtkomst kan 
medges och att medlemmen eller 
deltagaren behåller ansvaret för order och 
affärer som utförs med användning av den 
tjänsten.

Or. en

Motivering

Hänvisningar till direkt elektronisk åtkomst bör ändras till “direktåtkomst till marknaden” 
för att anpassa lydelsen till Esmas tekniska riktlinjer från februari 2012 ”System och 
kontroller i en automatiserad handelsmiljö för handelsplattformar, värdepappersföretag och 
behöriga myndigheter” Esma/2012/122 (EN)
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Ändringsförslag 1014
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad som tillåter direkt
elektronisk åtkomst har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att säkerställa att medlemmar eller 
deltagare får tillhandahålla sådana tjänster 
endast om de är ett auktoriserat företag 
enligt detta direktiv, att lämpliga kriterier 
fastställs och tillämpas i fråga om 
lämpligheten hos personer för vilka sådan 
åtkomst kan medges och att medlemmen 
eller deltagaren behåller ansvaret för order 
och affärer som utförs med användning av 
den tjänsten.

4. För att ordentligt kunna införa 
tillsynsordningen för direkt elektronisk 
åtkomst och utgå ifrån de befintliga 
riktlinjerna från Esma ska 
medlemsstaterna kräva att en reglerad 
marknad som tillåter direktåtkomst till
marknaden har inrättat effektiva system, 
förfaranden och arrangemang för att 
säkerställa att medlemmar eller deltagare 
får tillhandahålla sådana tjänster endast om 
de är ett auktoriserat företag enligt detta 
direktiv, att lämpliga kriterier fastställs och 
tillämpas i fråga om lämpligheten hos 
personer för vilka sådan åtkomst kan 
medges, att medlemmen eller deltagaren 
behåller ansvaret för order och affärer som 
utförs med användning av den tjänsten och 
att inte någon obegränsad åtkomst ges 
utan kontroller före handel.

Or. en

Motivering

Åtkomst till en handelsplats måste ges i kombination med att man säkerställer högsta möjliga 
marknadseffektivitet och marknadsintegritet. Därför är det nödvändigt att förbjuda alla 
former av elektronisk åtkomst till en plattform som erbjuds av ett sådant värdepappersföretag 
som inte säkerställer rätt ansvarsnivå för dem som kan komma åt plattformen, dvs. 
”obegränsad” åtkomst.

Ändringsförslag 1015
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad som tillåter direkt 
elektronisk åtkomst har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att säkerställa att medlemmar eller 
deltagare får tillhandahålla sådana tjänster 
endast om de är ett auktoriserat företag 
enligt detta direktiv, att lämpliga kriterier 
fastställs och tillämpas i fråga om 
lämpligheten hos personer för vilka sådan 
åtkomst kan medges och att medlemmen 
eller deltagaren behåller ansvaret för order 
och affärer som utförs med användning av 
den tjänsten.

4. Medlemsstaterna ska kräva att reglerade 
marknader förbjuder medlemmar eller 
deltagare att tillhandahålla sponsrad 
åtkomst. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad som tillåter 
direktåtkomst till marknaden har inrättat 
effektiva system, förfaranden och 
arrangemang för att säkerställa att 
medlemmar eller deltagare får 
tillhandahålla sådana tjänster endast om de 
är ett auktoriserat företag enligt detta 
direktiv, att lämpliga kriterier fastställs och 
tillämpas i fråga om lämpligheten hos 
personer för vilka sådan åtkomst kan 
medges och att medlemmen eller 
deltagaren behåller ansvaret för order och 
affärer som utförs med användning av den 
tjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 1016
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad som tillåter direkt 
elektronisk åtkomst har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att säkerställa att medlemmar eller 
deltagare får tillhandahålla sådana tjänster 
endast om de är ett auktoriserat företag 
enligt detta direktiv, att lämpliga kriterier 
fastställs och tillämpas i fråga om 
lämpligheten hos personer för vilka sådan 
åtkomst kan medges och att medlemmen 
eller deltagaren behåller ansvaret för order 
och affärer som utförs med användning av 
den tjänsten.

4. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad som tillåter tillträde har 
inrättat effektiva system, förfaranden och 
arrangemang för att säkerställa att 
medlemmar eller deltagare får 
tillhandahålla sådana tjänster endast om de 
är ett auktoriserat företag enligt detta 
direktiv, att lämpliga kriterier fastställs och 
tillämpas i fråga om lämpligheten hos 
personer för vilka sådan åtkomst kan 
medges och att medlemmen eller 
deltagaren behåller ansvaret för order och 
affärer som utförs med användning av den 
tjänsten och att värdepappersföretag 



PE489.466v01-00 48/163 AM\901766SV.doc

SV

slutar att erbjuda obegränsad åtkomst.

Or. en

Motivering

Alla värdepappersföretag som erbjuder åtkomst, vare sig den är direkt elektronisk eller 
sponsrad, måste ha infört lämpliga kontroller före handel och organisatoriska krav för att 
säkerställa marknadsintegritet och effektiva marknader.

Ändringsförslag 1017
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad som tillåter direkt 
elektronisk åtkomst har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att säkerställa att medlemmar eller 
deltagare får tillhandahålla sådana tjänster 
endast om de är ett auktoriserat företag 
enligt detta direktiv, att lämpliga kriterier 
fastställs och tillämpas i fråga om 
lämpligheten hos personer för vilka sådan 
åtkomst kan medges och att medlemmen 
eller deltagaren behåller ansvaret för order 
och affärer som utförs med användning av 
den tjänsten.

4. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad som tillåter 
direktåtkomst till marknaden har inrättat 
effektiva system, förfaranden och 
arrangemang för att säkerställa att 
medlemmar eller deltagare får 
tillhandahålla sådana tjänster endast om de 
är ett auktoriserat företag enligt detta 
direktiv, att lämpliga kriterier fastställs och 
tillämpas i fråga om lämpligheten hos 
personer för vilka sådan åtkomst kan 
medges och att medlemmen eller 
deltagaren behåller ansvaret för order och 
affärer som utförs med användning av den 
tjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 1018
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad som tillåter direkt 
elektronisk åtkomst har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att säkerställa att medlemmar eller 
deltagare får tillhandahålla sådana 
tjänster endast om de är ett auktoriserat 
företag enligt detta direktiv, att lämpliga 
kriterier fastställs och tillämpas i fråga 
om lämpligheten hos personer för vilka 
sådan åtkomst kan medges och att 
medlemmen eller deltagaren behåller 
ansvaret för order och affärer som utförs 
med användning av den tjänsten.

4. Medlemsstaterna ska kräva att 
handelsplatser inte tillåter direkt 
elektronisk åtkomst till någon.

Or. en

Ändringsförslag 1019
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska också kräva att den 
reglerade marknaden fastställer lämpliga 
standarder beträffande riskkontroll och 
trösklar för handel via sådan åtkomst och 
att den kan särskilja och vid behov stoppa 
order eller handel som utförs av en person 
som använder direkt elektronisk åtkomst
skilt från order eller handel som utförs av 
medlemmen eller deltagaren.

Medlemsstaterna ska också kräva att den 
reglerade marknaden fastställer lämpliga 
standarder beträffande riskkontroll och 
trösklar för handel via sådan åtkomst och 
att den kan särskilja och vid behov stoppa 
order eller handel som utförs av en person 
som använder direktåtkomst till 
marknaden skilt från order eller handel 
som utförs av medlemmen eller deltagaren.

Or. en

Motivering

Hänvisningar till direkt elektronisk åtkomst bör ändras till “direktåtkomst till marknaden” 
för att anpassa lydelsen till Esmas tekniska riktlinjer från februari 2012 ”System och 
kontroller i en automatiserad handelsmiljö för handelsplattformar, värdepappersföretag och 
behöriga myndigheter” Esma/2012/122 (EN)
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Ändringsförslag 1020
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska också kräva att den 
reglerade marknaden fastställer lämpliga 
standarder beträffande riskkontroll och 
trösklar för handel via sådan åtkomst och 
att den kan särskilja och vid behov stoppa 
order eller handel som utförs av en person 
som använder direkt elektronisk åtkomst
skilt från order eller handel som utförs av 
medlemmen eller deltagaren.

Medlemsstaterna ska också kräva att den 
reglerade marknaden fastställer lämpliga 
standarder beträffande riskkontroll och 
trösklar för handel via sådan åtkomst och 
att den kan särskilja och vid behov stoppa 
order eller handel som utförs av en person 
som använder direktåtkomst till 
marknaden skilt från order eller handel 
som utförs av medlemmen eller deltagaren.

Or. en

Ändringsförslag 1021
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska också kräva att den 
reglerade marknaden fastställer lämpliga 
standarder beträffande riskkontroll och 
trösklar för handel via sådan åtkomst och 
att den kan särskilja och vid behov stoppa 
order eller handel som utförs av en person 
som använder direkt elektronisk åtkomst 
skilt från order eller handel som utförs av 
medlemmen eller deltagaren.

Medlemsstaterna ska också kräva att den 
reglerade marknaden fastställer lämpliga 
standarder beträffande riskkontroll och 
trösklar för handel via sådan åtkomst.

Or. en

Ändringsförslag 1022
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska kräva att 
reglerade marknader och 
MTF-plattformar inför ett gränsvärde 
som begränsar andelen order inlämnade 
av en marknadsmedlem i förhållande till 
den totala orderboken.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse syftar till att undvika situationer där en enskild marknadsdeltagare 
lämnar in alltför många order i orderboken och stör en rättvis och effektiv prisbildning.

Ändringsförslag 1023
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska kräva att varje 
handelsplats behåller order i orderboken i 
minst 24 timmar.

Or. en

Motivering

I syfte att undvika skadliga effekter från högfrekvenshandel och säkerställa större transparens 
måste alla order kunna granskas i minst 24 timmar.

Ändringsförslag 1024
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad säkerställer att dess 
regler om samlokaliseringstjänster och 
avgiftsstrukturer är öppna, rättvisa och 
icke-diskriminerande.

5. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad säkerställer att dess 
regler om samlokaliseringstjänster och 
avgiftsstrukturer är transparenta, rättvisa 
och icke-diskriminerande och att de skapar 
incitament för att annullera onormalt 
många order som bidrar till otillbörliga 
handelsförhållanden eller 
marknadsmissbruk. Särskilt ska en 
reglerad marknad kräva en avgift av 
deltagare som uppvisar en stor andel 
annullerade order i förhållande till 
utförda order, med beaktande av särskilda 
marknads- eller produktförhållanden i 
den omfattning som behövs för att 
återspegla den extra belastningen på 
systemkapaciteten. En reglerad marknad 
får anpassa avgifterna för annullerade 
order som överstiger den i förväg 
fastställda andelen.

Or. en

Motivering

Denna lydelse återspeglar den nuvarande marknadssituationen där ett antal handelsplatser 
för närvarande tillämpar sådana avgifter. Handelsplatser kan åläggas att införa dessa 
avgiftsstrukturer, men det är viktigt att de själva får fastställa andelen för varje enskilt 
instrument som handlas hos dem. Dessa andelar ska beräknas på grundval av likviditet, 
marknadens särdrag och vilka marknadsdeltagarna är.

Ändringsförslag 1025
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska, under Esmas 
samordning, kräva att en reglerad 
marknad garanterar att dess 
avgiftsstrukturer är transparenta, rättvisa 
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och icke-diskriminerande och att de inte 
skapar incitament att lägga in, ändra eller 
annullera order eller att utföra 
transaktioner på ett sätt som bidrar till 
otillbörliga handelsförhållanden eller 
marknadsmissbruk. Medlemsstaterna ska, 
under Esmas samordning, särskilt kräva 
att en reglerad marknad inför en högre 
avgift för att placera en order som senare 
annulleras än för en order som utförs och 
de ska införa en högre avgift för aktörer 
som uppvisar en hög andel annullerade 
order i förhållande till antalet utförda 
order för att återspegla den extra bördan 
på systemets kapacitet. Medlemsstaterna 
ska, under Esmas samordning, tillåta att 
en reglerad marknad justerar sina 
avgifter för annullerade order utifrån den 
tid under vilken ordern låg kvar.
Esma ska anta bindande tekniska 
standarder för att harmonisera 
avgiftsstrukturerna i de olika 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 1026
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad säkerställer att dess 
regler om samlokaliseringstjänster och 
avgiftsstrukturer är öppna, rättvisa och 
icke-diskriminerande.

5. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform 
säkerställer att dess regler om 
samlokaliseringstjänster och 
avgiftsstrukturer är transparenta, rättvisa 
och icke-diskriminerande.
Avgiftsstrukturen får inte skapa 
incitament för att order lämnas in eller 
transaktioner utförs på ett sätt som bidrar 
till otillbörliga handelsförhållanden eller 
marknadsmissbruk.
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För att återspegla den extra bördan på
systemkapaciteten ska medlemsstaterna 
särskilt kräva att reglerade marknader 
eller MTF-plattformar inför en högre 
avgift för deltagare för vilka annullerade 
order i förhållande till utförda order 
överstiger kvoten 4:1.

Or. en

Ändringsförslag 1027
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad säkerställer att dess 
regler om samlokaliseringstjänster och 
avgiftsstrukturer är öppna, rättvisa och 
icke-diskriminerande.

5. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad säkerställer att dess 
regler om samlokaliseringstjänster och 
avgiftsstrukturer är öppna, rättvisa och 
icke-diskriminerande och att de inte 
skapar incitament att placera, ändra eller 
annullera order eller att utföra 
transaktioner på ett sätt som faktiskt eller 
eventuellt bidrar till otillbörliga 
handelsförhållanden eller 
marknadsmissbruk, eller som i övrigt är 
skadligt för en majoritet av deltagarna på 
den marknaden. Medlemsstaterna ska 
särskilt kräva att en reglerad marknad 
inför en lägsta standardavgift för alla 
meddelanden, så att de kunder som 
använder infrastrukturen även betalar för 
den i lämplig proportion.
Medlemsstaterna ska kräva att 
avgiftsstrukturen är icke-diskriminerande 
oavsett om den ursprungliga deltagaren 
behöver öka eller minska likviditeten på 
marknaden. Medlemsstaterna ska kräva 
att alla avgiftsstrukturer som främjar 
högfrekvensstrategier ska förbjudas och 
ska införa en ytterligare avgift för 
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deltagare som lämnar in en stor andel 
annullerade order i förhållande till 
utförda order, i syfte att återspegla den 
extra bördan på systemkapaciteten. 
Denna avgift ska höjas ytterligare så att 
order med kortare liggtid kostar mer än 
order med längre liggtid.

Or. en

Ändringsförslag 1028
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad garanterar att dess 
avgiftsstrukturer, inklusive avgifter för 
utförande och sidotjänster samt alla 
rabatter, är transparenta, rättvisa och 
icke-diskriminerande och att de inte 
skapar incitament för att placera, ändra 
eller annullera order eller utföra 
transaktioner på ett sätt som bidrar till 
otillbörliga handelsförhållanden eller 
marknadsmissbruk. Medlemsstaterna ska 
särskilt kräva att en reglerad marknad
i)  inför marknadsgarantskyldigheter i de 
enskilda aktierna eller i en lämplig 
aktiekorg, i utbyte mot givna rabatter,
ii) inför en högre avgift för att lämna in 
en order som senare annulleras än för en 
order som utförs, och de ska införa en 
högre avgift för deltagare som lämnar in 
en hög andel annullerade order i 
förhållande till antalet utförda order för 
att avspegla den extra bördan på 
systemets kapacitet.
Medlemsstaterna ska tillåta att en 
reglerad marknad anpassar sina avgifter 
för annullerade order efter den tid under 
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vilken ordern fanns kvar.

Or. en

Motivering

Utöver föredragandens förslag rörande avgiftsstrukturer är det viktigt att även hänvisa till 
förbättringar som bör göras av avgiftsstrukturen för maker/taker-modellen, enligt 
parlamentets godkännande i Swinburne-betänkandet.

Ändringsförslag 1029
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska kräva att 
reglerade marknader inför transparenta, 
rättvisa, icke-diskriminerande 
avgiftsstrukturer som motverkar 
annullering av order. Dessa 
avgiftsstrukturer ska fastställas av de 
reglerade marknaderna själva och 
kalibreras till varje värdepapper som de 
tillämpas på.

Or. en

Ändringsförslag 1030
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna ska kräva att 
reglerade marknader lägger fram 
regelbundna rapporter, minst en gång per 
år, om omfattningen av algoritmisk 
handel och framför allt av 



AM\901766SV.doc 57/163 PE489.466v01-00

SV

högfrekvenshandel, om vilka instrument 
som ingår i denna form av handel och om 
effekten av denna form av handel på 
prisbildning, likviditet, 
transaktionskostnader och annat som är 
relevant för att den marknad där de 
bedriver sin verksamhet ska fungera 
korrekt.

Or. en

Motivering

För att man kontinuerligt ska kunna kontrollera vilken inverkan högfrekvenshandel och andra 
strategier för automatisk handel har, är det viktigt att reglerade marknader tillhandahåller 
regelbundna rapporter om dessa verksamheter.

Ändringsförslag 1031
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om de krav som fastställs 
i denna artikel, och i synnerhet

7. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder avseende de krav som fastställs 
i denna artikel, och i synnerhet

Or. en

Ändringsförslag 1032
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn för att
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fastställs i denna artikel, och i synnerhet

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk fråga som Esma är bäst lämpad för att avgöra.

Ändringsförslag 1033
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med
artikel 94 i fråga om de krav som fastställs 
i denna artikel, och i synnerhet

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 och Esma ska ges befogenhet att 
utarbeta förslag till tekniska standarder 
för genomförande i fråga om de krav som 
fastställs i denna artikel, och i synnerhet

Or. en

Ändringsförslag 1034
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om de krav som fastställs 
i denna artikel, och i synnerhet

7. Kommissionen ska ha befogenhet att 
efter samråd med Esma anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 94 i fråga om 
de krav som fastställs i denna artikel, och i 
synnerhet

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag bör läsas tillsammans med ändringsförslagen till artiklarna 17.3 och 
51.1a (ny).

Ändringsförslag 1035
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) för att säkerställa att förfarandena 
och systemen för att testa sådana system 
för automatisk handel som är avsedda för 
uppkoppling till reglerade marknaders 
handelssystem är effektiva,

Or. en

Ändringsförslag 1036
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) för att fastställa under vilka villkor 
handeln bör stoppas om det finns en 
betydande prisrörelse för ett finansiellt 
instrument på den marknaden eller en 
närliggande marknad under en kort period,

(b) för att fastställa under vilka villkor 
handeln antingen bör stoppas eller tillåta 
alternativa arrangemang där särskilda 
begränsningar fastställs inom vilka 
handel bör ske, i syfte att förhindra en 
betydande prisrörelse för ett finansiellt 
instrument på den marknaden eller en 
närliggande marknad under en kort period,

Or. en
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Motivering

Denna bestämmelse bör möjliggöra ett fullständigt stopp när omständigheterna så kräver 
eller tillåta en motsvarighet till det amerikanska systemet ”limit up, limit down” som infördes 
efter ”blixtkraschen”.

Ändringsförslag 1037
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) för att fastställa under vilka villkor 
handeln bör stoppas om det finns en 
betydande prisrörelse för ett finansiellt 
instrument på den marknaden eller en 
närliggande marknad under en kort 
period,

(b) för att fastställa under vilka allmänna 
villkor eller principer handeln bör stoppas 
på en tillämplig handelsplats om det finns
eller troligen kommer att finnas ett 
utförande som orsakar eller skulle orsaka
en betydande prisrörelse för ett finansiellt 
instrument på den handelsplatsen,

Or. en

Motivering

Handelsspärrar bör tillämpas på handelsplatser från fall till fall enligt breda riktlinjer som 
återspeglar den mångfald som marknadsmodeller, användare och handlade finansiella 
instrument utgör, allmänt fastställda av Esma.

Ändringsförslag 1038
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) för att fastställa under vilka villkor 
handeln bör stoppas om det finns en 
betydande prisrörelse för ett finansiellt 
instrument på den marknaden eller en 

(b) för att för varje sorts finansiellt 
instrument fastställa vad som utgör en 
betydande prisrörelse och ett gemensamt 
referenspris för att beräkna denna 
prisrörelse enhetligt och under vilka 
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närliggande marknad under en kort period, villkor handeln bör stoppas om det finns en 
betydande prisrörelse för ett finansiellt 
instrument på den marknaden eller en 
närliggande marknad under en kort period 
och fastställa under vilka villkor 
marknader bör annullera, variera eller 
korrigera en transaktion,

Or. en

Ändringsförslag 1039
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) för att fastställa under vilka villkor 
handeln bör stoppas om det finns en 
betydande prisrörelse för ett finansiellt 
instrument på den marknaden eller en 
närliggande marknad under en kort period,

(b) för att fastställa gränser inom vilka 
villkor handeln bör begränsas för att 
förebygga en betydande prisrörelse för ett 
finansiellt instrument på den marknaden 
eller en närliggande marknad under en kort 
period,

Or. en

Ändringsförslag 1040
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) för att fastställa den maximala och 
minimala andelen ej utförda order som kan 
antas av reglerade marknader och minimala 
tick-storlekar som bör antas,

(c) för att fastställa den maximala och 
minimala andelen ej utförda order som kan 
antas av reglerade marknader och som ska 
baseras på det finansiella instrumentets 
likviditet och för att säkerställa att 
minimala tick-storlekar, fastställda av 
kommissionen, har införts på varje 
handelsplats som handlar med detta 
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instrument,

Or. en

Motivering

Denna lydelse återspeglar den nuvarande marknadssituationen där ett antal handelsplatser 
för närvarande tillämpar sådana avgifter. Dessa avgiftsstrukturer kan införas för 
handelsplatser, men det är viktigt att dessa får fastställa kvoten för varje enskilt instrument
som handlas hos dem. Medlemmar eller deltagare bör inte åläggas att annullera order för att 
uppnå en särskild minsta andel order i förhållande till transaktioner.

Ändringsförslag 1041
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) för att fastställa den maximala och 
minimala andelen ej utförda order som kan 
antas av reglerade marknader och minimala 
tick-storlekar som bör antas,

(c) för att fastställa riktlinjer för den 
maximala och minimala andelen ej utförda 
order som kan antas av reglerade 
marknader och minimala tick-storlekar för 
individuella aktier på handelsplatser som 
reglerade marknader och andra 
handelsplatser bör enas om,

Or. en

Motivering

Minimala tick-storlekar måste vara aktiespecifika, och kan därför inte fastställas som en 
allmän standard. Därför är riktlinjer lämpligare på detta område, eftersom de kan 
skräddarsys för varje aktie enligt vad som är lämpligt, och alla handelsplatser kan komma 
överens om dem för genomförande.

Ändringsförslag 1042
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) för att fastställa den maximala och 
minimala andelen ej utförda order som kan 
antas av reglerade marknader och minimala 
tick-storlekar som bör antas,

(c) för att fastställa den maximala och 
minimala andelen ej utförda order som kan 
antas av reglerade marknader, tabeller med 
minimala tick-storlekar som bör antas och 
en mekanism för att hänföra varje 
instrument till en tabell,

Or. en

Ändringsförslag 1043
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) för att fastställa den maximala och 
minimala andelen ej utförda order som kan 
antas av reglerade marknader och minimala 
tick-storlekar som bör antas,

(c) för att fastställa den maximala andelen 
ej utförda order som kan antas av reglerade 
marknader och som ska baseras på det 
finansiella instrumentets likviditet och för 
att säkerställa att minimala tick-storlekar, 
fastställda av den handelsplats där 
instrumentet först upptogs till handel, har 
införts på varje handelsplats som handlar 
med detta instrument,

Or. en

Ändringsförslag 1044
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) för att fastställa den maximala och 
minimala andelen ej utförda order som kan 
antas av reglerade marknader och 

(c) för att fastställa den maximala andelen 
ej utförda order som kan antas av reglerade 
marknader,
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minimala tick-storlekar som bör antas,

Or. en

Ändringsförslag 1045
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) för att fastställa den maximala och 
minimala andelen ej utförda order som kan 
antas av reglerade marknader och minimala 
tick-storlekar som bör antas,

(c) för att fastställa den maximala och 
minimala andelen ej utförda order som kan 
antas av reglerade marknader och minimala 
tick-storlekar som bör antas, med 
beaktande av det finansiella instrumentets 
genomsnittliga spread och av målet att 
öka djupet i orderboken och begränsa 
obetydliga prisvariationer,

Or. en

Ändringsförslag 1046
Robert Goebbels, Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) för att fastställa den maximala och 
minimala andelen ej utförda order som kan 
antas av reglerade marknader och minimala 
tick-storlekar som bör antas,

(c) för att fastställa den maximala andelen 
ej utförda order som kan antas av reglerade 
marknader och minimala tick-storlekar 
som bör antas,

Or. en

Motivering

Det finns inga självklara ekonomiska skäl för att tillämpa en minimal andel ej utförda order. 
(ECB-förslag)
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Ändringsförslag 1047
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) för att inrätta kontroller avseende 
direkt elektronisk åtkomst,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1048
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) för att inrätta kontroller avseende direkt
elektronisk åtkomst,

(d) för att inrätta kontroller avseende 
direktåtkomst till marknaden,

Or. en

Ändringsförslag 1049
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) för att inrätta kontroller avseende 
direkt elektronisk åtkomst,

(d) för att identifiera de omständigheter 
under vilka det skulle kunna vara 
lämpligt att sakta ned orderflödet,

Or. en
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Ändringsförslag 1050
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) för att inrätta kontroller avseende direkt 
elektronisk åtkomst,

(d) för att inrätta kontroller avseende 
direktåtkomst till marknaden,

Or. en

Ändringsförslag 1051
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) för att fastställa tydliga villkor för när 
en reglerad marknad ska säkerställa att 
värdepappersföretag deltar i ett 
marknadsgarantprogram,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bör läsas tillsammans med ändringsförslagen till artiklarna 17.3 och 
51.1a (ny).

Ändringsförslag 1052
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) för att se till att övervakningen av och 
rapporteringen om algoritmisk handel är 
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effektiv,

Or. en

Ändringsförslag 1053
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) för att införa andra förfaranden och 
arrangemang för handelsmodeller för 
MTF-plattformar som inte omfattas av 
kontrollerna i punkterna 1–3.

Or. en

Ändringsförslag 1054
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) för att fastställa när en reglerad 
marknad är avgörande för likviditeten 
[för det instrumentet],

Or. en

Ändringsförslag 1055
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) för att säkerställa att 
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marknadsgarantprogram är rättvisa och 
icke-diskriminerande och för att fastställa 
minimikrav på 
marknadsgarantverksamhet som 
reglerade marknader måste uppfylla när 
de utformar ett marknadsgarantprogram 
och villkor för när kravet att ha infört ett 
marknadsgarantprogram inte är lämpligt,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bör läsas tillsammans med ändringsförslagen till artiklarna 17.3 och 
51.1a (ny).

Ändringsförslag 1056
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – styckena 1a och 1b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den […]*.
Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i detta stycke i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.
__________________
*EUT: Vänligen för in datum: Tolv 
månader efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 1057
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – styckena 1a och 1b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 1058
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Medlemsstaterna kräver att alla bud 
som lämnas på en handelsplats avseende 
köp eller försäljning av en produkt är 
bindande och måste utföras.

Or. en

Motivering

Om enbart bindande order lämnas in kan man komma tillrätta med den konstgjorda likviditet 
som skapas av annullerade order, särskilt från högfrekvenshandlare, och som stör 
prisbildningen.

Ändringsförslag 1059
Markus Ferber
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Förslag till direktiv
Artikel 51a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 51a
Tick-storlekar

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
reglerade marknader antar regler för 
tick-storlekar för aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat och andra 
liknande finansiella instrument.
2. De regler för tick-storlekar som avses i 
punkt 1 ska
a) kalibreras så att de återspeglar det 
finansiella instrumentets likviditetsprofil 
och den genomsnittliga spreaden mellan 
köp- och säljkurs, med beaktande av 
önskan att möjliggöra rimligt stabila 
priser utan att i onödan hindra ännu 
snävare spreadar,
b) på lämpligt sätt justera tick-storleken 
för varje finansiellt instrument till priset 
liksom den absoluta tick-storleken.
3. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn för att specificera 
minsta tick-storlekar eller regler för tick-
storlek för specifika finansiella 
instrument i de fall då detta krävs för att 
säkerställa att marknaderna fungerar 
korrekt, i enlighet med faktorerna i 
punkt 2.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den […]*.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket, i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.
__________________
*EUT: Vänligen för in datum: Tolv 
månader efter det att detta direktiv har 
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trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 1060
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 52 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 94 anta 
åtgärder, i vilka det skall

6. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn i vilka det ska

Or. en

Ändringsförslag 1061
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 52 – punkt 6 – styckena 1a och 1b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 1062
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska kräva att om 
operatören av en reglerad marknad 
tillfälligt stoppar handeln med ett 
finansiellt instrument eller avför ett 
instrument från handel ska denne 
offentliggöra sitt beslut , meddela sitt 
beslut till andra reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
bedriver handel med samma finansiella 
instrument  och lämna relevanta uppgifter 
till den behöriga myndigheten. Denna ska 
underrätta de behöriga myndigheterna i 
övriga medlemsstater om detta. Då beslutet 
att tillfälligt stoppa handeln med det 
finansiella instrumentet eller att avföra 
det från handel beror på undanhållande 
av information om emittenten eller det 
finansiella instrumentet, ska den 
relevanta behöriga myndigheten för ett 
finansiellt instrument enligt definitionen i 
artikel 2.7 i kommissionens förordning 
(EG) nr 1287/2006 kräva att andra 
reglerade marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar eller andra 
handelsarrangemang som bedriver handel 
med samma finansiella instrument också
omedelbart ska stoppa handeln tillfälligt 
med det finansiella instrumentet eller 
avföra det från handel.
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Or. en

Ändringsförslag 1063
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1064
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En behörig myndighet som begär att 
handeln med ett instrument ska stoppas 
tillfälligt eller avföras från handel på en 
eller flera reglerade marknader,
MTF-plattformar eller OTF-plattformar
ska omedelbart offentliggöra sitt beslut och 
informera Esma och de behöriga 
myndigheterna i övriga medlemsstater. De 
behöriga myndigheterna i de övriga 
medlemsstaterna ska begära att handeln 
med detta finansiella instrument tillfälligt
stoppas eller att instrumentet avförs från 
handel på de reglerade marknader,
MTF-plattformar och OTF-plattformar
som står under deras tillsyn, såvida inte en 
sådan åtgärd allvarligt skulle skada 
investerarnas intressen eller hindra den inre 
marknaden från att fungera korrekt.

2. En behörig myndighet som begär att 
handeln med ett instrument ska stoppas 
tillfälligt eller avföras från handel på en 
eller flera reglerade marknader eller
MTF-plattformar ska omedelbart 
offentliggöra sitt beslut och informera 
Esma och de behöriga myndigheterna i 
övriga medlemsstater. De behöriga 
myndigheterna i de övriga 
medlemsstaterna ska begära att handeln 
med detta finansiella instrument tillfälligt 
stoppas eller att instrumentet avförs från 
handel på de reglerade marknader och
MTF-plattformar som står under deras 
tillsyn, såvida inte en sådan åtgärd 
allvarligt skulle skada investerarnas 
intressen eller hindra den inre marknaden 
från att fungera korrekt.

Or. en

Ändringsförslag 1065
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha behörighet att 4. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 



AM\901766SV.doc 75/163 PE489.466v01-00

SV

anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 för att specificera den 
förteckning över omständigheter som 
innebär allvarlig skada för investerarnas 
intressen och en korrekt fungerande 
marknad enligt punkterna 1 och 2, och för 
att bestämma i frågor som rör 
undanhållande av information om 
emittenten eller det finansiella instrumentet 
enligt punkt 1.

standarder för tillsyn för att specificera
den förteckning över omständigheter som 
innebär allvarlig skada för investerarnas 
intressen och en korrekt fungerande 
marknad enligt punkterna 1 och 2, och för 
att bestämma i frågor som rör 
undanhållande av information om 
emittenten eller det finansiella instrumentet 
enligt punkt 1.

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

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk fråga som Esma är bäst lämpad för att avgöra.

Ändringsförslag 1066
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att en 
operatör som driver en reglerad marknad, i 
fråga om ett finansiellt instrument, 
omedelbart informerar operatörer som 
driver andra reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar om

1. Medlemsstaterna ska kräva att en 
operatör som driver en reglerad marknad, i 
fråga om ett finansiellt instrument, 
omedelbart informerar operatörer som 
driver andra reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar och 
den behöriga myndigheten om
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Or. en

Motivering

Behöriga myndigheter bör också informeras (liksom i artikel 53).

Ändringsförslag 1067
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att en 
operatör som driver en reglerad marknad, i 
fråga om ett finansiellt instrument, 
omedelbart informerar operatörer som 
driver andra reglerade marknader,
MTF-plattformar och OTF-plattformar om

1. Medlemsstaterna ska kräva att en 
operatör som driver en reglerad marknad, i 
fråga om ett finansiellt instrument, 
omedelbart informerar operatörer som 
driver andra reglerade marknader och
MTF-plattformar om

Or. en

Ändringsförslag 1068
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknads operatör, i fråga om 
ett värdepapper, samarbetar med 
operatörer för andra reglerade 
marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar, i syfte att fullgöra sina 
skyldigheter i enlighet med artikel 11 
[MAR].

Or. en



AM\901766SV.doc 77/163 PE489.466v01-00

SV

Motivering

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

Ändringsförslag 1069
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknads operatör, i fråga om 
ett finansiellt instrument, samarbetar med 
behöriga myndigheter och operatörer för 
andra reglerade marknader och 
MTF-plattformar, i syfte att fullgöra sina 
skyldigheter i enlighet med artikel 17a 
[MAR].

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1070
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska, i fråga om 
aktier, kräva att en operatör som driver 
den reglerade marknad  där aktien är 
primärnoterad samarbetar med operatörer 
för andra reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar 
som är sekundära handelsplatser för 
denna aktie, i syfte att fullgöra sina 
skyldigheter i enlighet med artikel 11 
[MAR].

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1071
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 1072
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1073
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1074
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 55 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillträde till reglerade marknader Tillträde till reglerade marknader och 
MTF-plattformar

Or. en

Ändringsförslag 1075
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att varje 
reglerad marknad upprättar och 
upprätthåller öppet redovisade, 
icke-diskriminerande regler som bygger på 
objektiva kriterier för tillträde till, eller 

1. Medlemsstaterna skall kräva att varje 
reglerad marknad och MTF-plattform
upprättar och upprätthåller öppet 
redovisade, icke-diskriminerande regler
som bygger på objektiva kriterier för 
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medlemskap av den reglerade marknaden. tillträde till, eller medlemskap av den 
reglerade marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 1076
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) den reglerade marknadens uppbyggnad 
och förvaltning,

(a) den reglerade marknadens och 
MTF-plattformens uppbyggnad och 
förvaltning,

Or. en

Ändringsförslag 1077
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) regler och förfaranden för clearing och 
avveckling av transaktioner som 
genomförs på den reglerade marknaden.

(e) regler och förfaranden för clearing och 
avräkning av transaktioner som genomförs 
på den reglerade marknaden eller 
MTF-plattformen.

Or. en

Ändringsförslag 1078
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Reglerade marknader får som 
medlemmar eller aktörer uppta 
värdepappersföretag och kreditinstitut som 
auktoriserats i enlighet med 
direktiv  2006/48/EG samt andra personer 
som

3. Reglerade marknader och 
MTF-plattformar får som medlemmar 
eller aktörer uppta värdepappersföretag och 
kreditinstitut som auktoriserats i enlighet 
med direktiv 2006/48/EG samt andra 
personer som

Or. en

Ändringsförslag 1079
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
medlemmar och aktörer inte är skyldiga att 
iaktta skyldigheterna enligt artiklarna 24, 
25,  27 och 28 i förhållande till varandra 
när det gäller transaktioner som genomförs 
på en reglerad marknad. Den reglerade 
marknadens medlemmar eller aktörer ska 
dock iaktta de skyldigheter som föreskrivs 
i artiklarna 24, 25,  27 och 28 mot sina 
kunder när de på sina kunders vägnar utför 
order på en reglerad marknad.

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
medlemmar och aktörer inte är skyldiga att 
iaktta skyldigheterna enligt artiklarna 24, 
25,  27 och 28 i förhållande till varandra 
när det gäller transaktioner som genomförs 
på en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform. Den reglerade 
marknadens medlemmar eller aktörer ska 
dock iaktta de skyldigheter som föreskrivs 
i artiklarna 24, 25,  27 och 28 mot sina 
kunder när de på sina kunders vägnar utför 
order på en reglerad marknad.

Or. en

Ändringsförslag 1080
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska sörja för att det i 
reglerna om tillträde till eller medlemskap i 
en reglerad marknad finns föreskrifter om 
värdepappersföretags och kreditinstituts 
deltagande, direkt eller på distans.

5. Medlemsstaterna skall sörja för att det i 
reglerna om tillträde till eller medlemskap i 
en reglerad marknad eller på en 
MTF-plattform finns föreskrifter om 
värdepappersföretags och kreditinstituts 
deltagande, direkt eller på distans.

Or. en

Ändringsförslag 1081
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska utan ytterligare 
rättsliga eller administrativa krav tillåta att 
reglerade marknader från andra 
medlemsstater vidtar lämpliga åtgärder 
inom deras territorium i syfte att underlätta 
tillträdet till, och handeln på, de reglerade 
marknaderna för fjärrmedlemmar eller 
aktörer på distans som är etablerade inom 
deras territorium.

6. Medlemsstaterna ska utan ytterligare 
rättsliga eller administrativa krav tillåta att 
reglerade marknader eller 
MTF-plattformar från andra 
medlemsstater vidtar lämpliga åtgärder 
inom deras territorium i syfte att underlätta 
tillträdet till, och handeln på, de reglerade 
marknaderna för fjärrmedlemmar eller 
aktörer på distans som är etablerade inom 
deras territorium.

Or. en

Ändringsförslag 1082
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den reglerade marknaden ska delge den Den reglerade marknaden eller 
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behöriga myndigheten i sin 
hemmedlemsstat i vilken medlemsstat den 
avser att vidta sådana åtgärder. Den 
behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten 
ska inom en månad vidarebefordra dessa 
upplysningar till den medlemsstat där den 
reglerade marknaden avser att vidta sådana 
åtgärder. Esma får begära tillgång till dessa 
uppgifter i enlighet med det förfarande och 
på de villkor som anges i artikel 35 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

MTF-plattformen ska delge den behöriga 
myndigheten i sin hemmedlemsstat i vilken 
medlemsstat den avser att vidta sådana 
åtgärder. Den behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten ska inom en månad 
vidarebefordra dessa upplysningar till den 
medlemsstat där den reglerade marknaden 
eller MTF-plattformen avser att vidta 
sådana åtgärder. Esma får begära tillgång 
till dessa uppgifter i enlighet med det 
förfarande och på de villkor som anges i 
artikel 35 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 1083
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten i den reglerade 
marknadens hemmedlemsstat ska på 
begäran av den behöriga myndigheten i 
värdmedlemsstaten och inom rimlig tid 
vidarebefordra identiteten för de av den 
reglerade marknadens medlemmar eller 
deltagare som är etablerade i den 
medlemsstaten.

Den behöriga myndigheten i den reglerade 
marknadens eller MTF-plattformens
hemmedlemsstat ska på begäran av den 
behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten 
och inom rimlig tid vidarebefordra 
identiteten för de av den reglerade 
marknadens eller MTF-plattformens
medlemmar eller deltagare som är 
etablerade i den medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 1084
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 55 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska kräva att den 
reglerade marknadens operatör regelbundet 
överlämnar en förteckning över sina 
medlemmar och deltagare till dess behöriga 
myndighet.

7. Medlemsstaterna skall kräva att den 
reglerade marknadens eller 
MTF-plattformens operatör regelbundet 
överlämnar en förteckning över sina 
medlemmar och deltagare till dess behöriga 
myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 1085
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 56 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övervakning av att den reglerade 
marknadens regler följs och andra rättsliga 

förpliktelser fullgörs

Övervakning av att den reglerade 
marknadens och MTF-plattformens regler 

följs och andra rättsliga förpliktelser 
fullgörs

Or. en

Ändringsförslag 1086
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att reglerade 
marknader upprättar och upprätthåller 
effektiva system och förfaranden för 
regelbunden övervakning av att dess 
medlemmar eller deltagare följer dess 
regler. Reglerade marknader ska övervaka 
de transaktioner och order  som deras 

1. Medlemsstaterna skall kräva att 
reglerade marknader eller 
MTF-plattformar upprättar och 
upprätthåller effektiva system och 
förfaranden för regelbunden övervakning 
av att dess medlemmar eller deltagare 
följer dess regler. Reglerade marknader
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medlemmar eller deltagare genomför i 
deras system, så att överträdelser av dessa 
regler, otillbörliga marknadsförhållanden 
eller uppförande som kan innebära 
marknadsmissbruk kan upptäckas.

eller MTF-plattformar ska övervaka de 
transaktioner och order som deras 
medlemmar eller deltagare genomför i 
deras system, så att överträdelser av dessa 
regler, otillbörliga marknadsförhållanden 
eller uppförande som kan innebära 
marknadsmissbruk kan upptäckas.

Or. en

Ändringsförslag 1087
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att de 
reglerade marknadernas operatörer 
rapporterar betydande överträdelser av 
deras regler, otillbörliga 
marknadsförhållanden eller uppförande 
som kan innebära marknadsmissbruk till 
den reglerade marknadens behöriga 
myndighet. Medlemsstaterna ska också 
kräva att en reglerad marknads operatör 
utan dröjsmål förser den myndighet som är 
behörig för utredning och lagföring av 
marknadsmissbruk på den reglerade 
marknaden med relevanta upplysningar 
och fullt ut stöder denna vid utredning och 
lagföring av marknadsmissbruk på den 
reglerade marknaden eller med hjälp av 
dess system.

2. Medlemsstaterna skall kräva att de 
reglerade marknadernas eller 
MTF-plattformarnas operatörer 
rapporterar betydande överträdelser av 
deras regler, otillbörliga 
marknadsförhållanden eller uppförande 
som kan innebära marknadsmissbruk till 
den reglerade marknadens eller
MTF-plattformens behöriga myndighet. 
Medlemsstaterna skall också kräva att en 
reglerad marknads eller MTF-plattforms
operatör utan dröjsmål förser den 
myndighet som är behörig för utredning 
och lagföring av marknadsmissbruk på den 
reglerade marknaden eller 
MTF-plattformen med relevanta 
upplysningar och fullt ut stöder denna vid 
utredning och lagföring av 
marknadsmissbruk på den reglerade 
marknaden eller MTF-plattformen eller 
med hjälp av dess system.

Or. en
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Ändringsförslag 1088
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 56 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När verksamheten på en reglerad 
marknad eller MTF-plattform som 
erbjuder handel med ett finansiellt 
instrument som först togs upp till handel 
på en reglerad marknad i en annan 
medlemsstat, har blivit tillräckligt viktig 
för handeln med detta finansiella 
instrument ska denna MTF-plattforms 
eller reglerade marknads behöriga 
myndighet upprätta proportionella men 
effektiva samarbetsarrrangemang med 
den behöriga myndigheten för den 
reglerade marknad där det finansiella 
instrumentet först togs upp till handel.

Or. en

Motivering

Samordning av gränsöverskridande övervakning av MTF-plattformar och reglerade 
marknader.

Ändringsförslag 1089
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 57 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 1090
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Rubrik 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

POSITIONSLIMITER OCH 
RAPPORTERING

POSITIONSFÖRVALTNING OCH 
RAPPORTERING

Or. en

Motivering

Handelsplatserna ska ha tillgång till en verktygslåda med olika 
förvaltningsverktyg/arrangemang. Positionslimiter är ett sådant verktyg – men 
handelsplatsen bör också kunna använda andra alternativa ”arrangemang med likvärdig 
verkan” som till exempel positionsförvaltning.

Ändringsförslag 1091
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Artikeln utgår

Or. de
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Motivering

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.

Ändringsförslag 1092
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 59 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Positionslimiter Positionsförvaltning inklusive 
positionslimiter

Or. en

Motivering

Både Iosco och G20-gruppen har lagt ner ett omfattande arbete på råvaruderivatområdet, 
och detta arbete måste värdesättas och inkluderas i MiFID enligt rekommendationerna från 
experter på området, och i högsta möjliga grad samordnas globalt. Båda organ anser att 
positionslimiter bör tillämpas inom ett positionsförvaltningssystem.

Ändringsförslag 1093
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 59 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Positionslimiter Positionsförvaltning
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Or. en

Ändringsförslag 1094
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 59 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Positionslimiter Positionsförvaltningsbefogenheter

Or. en

Ändringsförslag 1095
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader, operatörer som driver 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
tar upp råvaruderivat till handel eller som 
bedriver handel med råvaruderivat 
tillämpar begränsningar för antalet 
kontrakt som en marknadsmedlem eller 
marknadsdeltagare kan ingå inom en 
angiven tidsperiod, eller alternativa 
arrangemang med motsvarande verkan, 
exempelvis positionshantering med 
tröskelvärden för automatisk översyn, 
vilka ska införas i syfte att

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader, operatörer som driver 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
tar upp råvaruderivat till handel eller som 
bedriver handel med råvaruderivat 
tillämpar begränsningar för de öppna 
positioner i ett råvaruderivat som en 
marknadsmedlem eller marknadsdeltagare 
kan inneha, eller alternativa 
positionsförvaltningsarrangemang med 
motsvarande verkan, exempelvis 
orderlikvidering eller överföring av öppna 
positioner, tillfälligt handelsstopp, 
ändrade leveransvillkor, annullering av 
order och krav på leveransavsikter, vilka 
ska införas i syfte att

Or. en
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Motivering

MiFID II föreslår befogenheter för den behöriga myndigheten att införa positionslimiter 
såväl som vissa åtgärder som handelsplatserna ska vidta. Dessa åtgärder bör vara av 
kompletterande slag. Ett tröskelvärde bör inte hänvisa till antalet kontrakt en person kan 
ingå, utan bör i stället hänvisa till de öppna positionerna (i artiklarna 59 och 72.1 g). 
Automatiska tröskelvärden riskerar att inverka negativt på likviditeten för transparenta 
handelsplatser och att driva handeln över till OTC.

Ändringsförslag 1096
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader, operatörer som 
driver MTF-plattformar och OTF-
plattformar som tar upp råvaruderivat till 
handel eller som bedriver handel med 
råvaruderivat tillämpar begränsningar för 
antalet kontrakt som en marknadsmedlem 
eller marknadsdeltagare kan ingå inom en
angiven tidsperiod, eller alternativa 
arrangemang med motsvarande verkan, 
exempelvis positionshantering med 
tröskelvärden för automatisk översyn, vilka 
ska införas i syfte att

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader, MTF-plattformar och
OTF-plattformar som tar upp råvaruderivat 
till handel eller som bedriver handel med 
råvaruderivat tillämpar begränsningar för 
hur stora öppna kontrakt som en 
marknadsmedlem eller marknadsdeltagare 
kan inneha i slutet av ett kontrakts löptid, 
eller alternativa arrangemang med 
motsvarande verkan, exempelvis 
positionshantering med tröskelvärden för 
automatisk översyn, vilka ska införas i 
syfte att

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader, operatörer som 
driver MTF-plattformar och OTF-

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att
behöriga myndigheter på sådana
reglerade marknader och MTF-plattformar 



PE489.466v01-00 92/163 AM\901766SV.doc

SV

plattformar som tar upp råvaruderivat till 
handel eller som bedriver handel med 
råvaruderivat tillämpar begränsningar för 
antalet kontrakt som en marknadsmedlem 
eller marknadsdeltagare kan ingå inom en 
angiven tidsperiod, eller alternativa 
arrangemang med motsvarande verkan, 
exempelvis positionshantering med 
tröskelvärden för automatisk översyn, 
vilka ska införas i syfte att

som tar upp råvaruderivat till handel eller 
som bedriver handel med råvaruderivat 
tillämpar begränsningar för antalet kontrakt 
som en marknadsmedlem eller 
marknadsdeltagare eller en kategori av 
marknadsmedlemmar eller 
marknadsdeltagare kan ingå inom en 
angiven tidsperiod i syfte att

Or. en

Motivering

Begränsningar för individuella marknadsdeltagare kan vara effektiva när det gäller att 
förebygga marknadsmissbruk och marknadsmanipulationer. Begränsningar av totala 
spekulativa (dvs. icke risksäkrade) verksamheter (eller underkategorier, som exempelvis 
råvaruindexfonder) krävs emellertid också för att förhindra att priser snedvrids i förhållande 
till fundamentala nivåer och förvärrar volatiliteten.

Ändringsförslag 1098
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader, operatörer som driver 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
tar upp råvaruderivat till handel eller som 
bedriver handel med råvaruderivat 
tillämpar begränsningar för antalet kontrakt 
som en marknadsmedlem eller 
marknadsdeltagare kan ingå inom en 
angiven tidsperiod, eller alternativa 
arrangemang med motsvarande verkan, 
exempelvis positionshantering med 
tröskelvärden för automatisk översyn, vilka 
ska införas i syfte att

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader, operatörer som driver 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
tar upp råvaruderivat till handel eller som 
bedriver handel med råvaruderivat 
tillämpar begränsningar för antalet kontrakt 
som en marknadsmedlem eller 
marknadsdeltagare, med undantag av icke-
finansiella medlemmar eller deltagare 
som agerar för att risksäkra produktionen 
i deras respektive grupper, kan ingå inom 
en angiven tidsperiod, eller alternativa 
arrangemang med motsvarande verkan, 
exempelvis positionshantering med 
tröskelvärden för automatisk översyn, vilka 
ska införas i syfte att
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Or. en

Ändringsförslag 1099
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader, operatörer som driver 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
tar upp råvaruderivat till handel eller som 
bedriver handel med råvaruderivat 
tillämpar begränsningar för antalet 
kontrakt som en marknadsmedlem eller 
marknadsdeltagare kan ingå inom en 
angiven tidsperiod, eller alternativa 
arrangemang med motsvarande verkan, 
exempelvis positionshantering med 
tröskelvärden för automatisk översyn, 
vilka ska införas i syfte att

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar som tar upp till handel, 
eller bedriver handel med, råvaruderivat 
utför positionskontroller i syfte att

Or. de

Ändringsförslag 1100
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader, operatörer som driver 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
tar upp råvaruderivat till handel eller som 
bedriver handel med råvaruderivat 
tillämpar begränsningar för antalet kontrakt 
som en marknadsmedlem eller 
marknadsdeltagare kan ingå inom en 
angiven tidsperiod, eller alternativa 
arrangemang med motsvarande verkan, 

1. Medlemsstaterna kräver att reglerade 
marknader operatörer som driver 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
tar upp råvaruderivat till handel eller som 
bedriver handel med råvaruderivat 
tillämpar begränsningar för antalet kontrakt 
som en marknadsmedlem eller 
marknadsdeltagare eller en kategori av 
marknadsmedlemmar eller 
marknadsdeltagare kan ingå inom en 
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exempelvis positionshantering med 
tröskelvärden för automatisk översyn, 
vilka ska införas i syfte att

angiven tidsperiod i syfte att

Or. en

Motivering

Begränsningar för kategorier av marknadsdeltagare och individuella marknadsdeltagare 
krävs för att förhindra att prisbildningsfunktionen på råvaruderivatmarknaderna snedvrids.

Ändringsförslag 1101
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader, operatörer som driver 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
tar upp råvaruderivat till handel eller som 
bedriver handel med råvaruderivat
tillämpar begränsningar för antalet 
kontrakt som en marknadsmedlem eller 
marknadsdeltagare kan ingå inom en 
angiven tidsperiod, eller alternativa 
arrangemang med motsvarande verkan, 
exempelvis positionshantering med 
tröskelvärden för automatisk översyn, 
vilka ska införas i syfte att

1. Medlemsstaterna ska i nära samarbete 
med Esma säkerställa att behöriga 
myndigheter tillämpar förhands- och 
efterhandsbegränsningar för antalet och 
marknadsvärdet och det nominella värdet 
av kontrakt som en eller flera personer 
eller olika kategorier av investerare kan 
ingå inom en angiven tidsperiod, samt 
ytterligare alternativa arrangemang som 
kompletterar sådana begränsningar, 
exempelvis positionshantering med 
tröskelvärden för automatisk översyn, på
reglerade marknader, operatörer som driver 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
tar upp råvaruderivat till handel eller som 
bedriver handel med råvaruderivat och på 
OTC-handlare. Sådana begränsningar ska 
införas i syfte att

Or. en

Ändringsförslag 1102
Gunnar Hökmark
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Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader, operatörer som driver 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
tar upp råvaruderivat till handel eller som 
bedriver handel med råvaruderivat 
tillämpar begränsningar för antalet 
kontrakt som en marknadsmedlem eller 
marknadsdeltagare kan ingå inom en 
angiven tidsperiod, eller alternativa 
arrangemang med motsvarande verkan, 
exempelvis positionshantering med 
tröskelvärden för automatisk översyn,
vilka ska införas i syfte att

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader, operatörer som driver 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
tar upp råvaruderivat till handel eller som 
bedriver handel med råvaruderivat 
tillämpar
positionsförvaltningsbefogenheter med 
tröskelvärden för automatisk översyn, 
befogenheter som kan inkludera 
positionslimiter för den positionsstorlek 
som en marknadsmedlem eller 
marknadsdeltagare kan ingå men endast 
under leveransmånaden för den berörda 
råvaruderivaten, eller alternativa 
arrangemang med motsvarande verkan, 
vilka ska införas i syfte att

Or. en

Ändringsförslag 1103
Gay Mitchell

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader, operatörer som driver 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
tar upp råvaruderivat till handel eller som 
bedriver handel med råvaruderivat 
tillämpar begränsningar för antalet 
kontrakt som en marknadsmedlem eller 
marknadsdeltagare kan ingå inom en 
angiven tidsperiod, eller alternativa 
arrangemang med motsvarande verkan, 
exempelvis positionshantering med 
tröskelvärden för automatisk översyn, vilka 
ska införas i syfte att

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader, operatörer som driver 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
tar upp råvaruderivat till handel eller som 
bedriver handel med råvaruderivat 
tillämpar begränsningar för utestående
positioner som en marknadsmedlem eller 
marknadsdeltagare kan ingå inom en 
angiven tidsperiod, eller alternativa 
arrangemang med motsvarande verkan, 
exempelvis positionshantering med 
tröskelvärden för automatisk översyn, vilka 
ska införas i syfte att
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Or. en

Ändringsförslag 1104
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader, operatörer som driver 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
tar upp råvaruderivat till handel eller som 
bedriver handel med råvaruderivat 
tillämpar begränsningar för antalet kontrakt 
som en marknadsmedlem eller 
marknadsdeltagare kan ingå inom en 
angiven tidsperiod, eller alternativa 
arrangemang med motsvarande verkan, 
exempelvis positionshantering med 
tröskelvärden för automatisk översyn, vilka 
ska införas i syfte att

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader, operatörer som driver 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
tar upp råvaruderivat till handel eller som 
bedriver handel med råvaruderivat 
tillämpar begränsningar för antalet kontrakt 
som en person kan ingå inom en angiven 
tidsperiod, eller alternativa arrangemang 
med motsvarande verkan, exempelvis 
positionshantering med tröskelvärden för 
automatisk översyn, vilka ska införas i 
syfte att

Or. en

Ändringsförslag 1105
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) stärka likviditeten, (a) stödja den likviditet som behövs för att 
säkra de risker som är direkt och objektivt 
kopplade till affärsverksamhet i samband 
med den underliggande råvaran,

Or. en
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Ändringsförslag 1106
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) stärka likviditeten, (a) säkerställa tillräckligt stöd från 
marknaden för den likviditet som krävs 
för äkta risksäkringstransaktioner och 
minskad volatilitet,

Or. en

Ändringsförslag 1107
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) stödja ordnade prissättnings- och 
avvecklingsvillkor.

(c) säkerställa att prisbildningsfunktionen 
och avvecklingsvillkoren för den 
underliggande marknaden inte störs.

Or. en

Motivering

Det centrala målet med regleringen av råvarumarknaderna måste vara att ge producenter 
och konsumenter inom realekonomin möjlighet att göra risksäkringar på en ordnad marknad 
till priser som både i termer av nivå och volatilitet representerar de fundamentala faktorerna 
för utbud och efterfrågan, i stället för den finansiella spekulationens intresse av volatilitet. 

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

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) garantera prisbildningen för den 
fysiska marknaden,

Or. en

Motivering

Det är viktigt att likviditeten på råvaruderivatmarknaderna är tillräcklig för att 
affärsdrivande deltagare ska kunna säkra de risker som är kopplade till den underliggande 
råvaran. Många av dessa marknader präglas dock av kapitalnivåer som vida överstiger 
denna nivå, och som driva iväg priserna från fundamentala nivåer, underminera deras 
prisbildningsfunktioner och få allvarliga konsekvenser för konsumenter och företag i EU och 
globalt. Dessa nivåer har ökat dramatiskt på mindre än 10 år.

Ändringsförslag 1109
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) skydda prisbildningsfunktionen för 
den underliggande råvaran,

Or. en

Motivering

Begränsningar för kategorier av marknadsdeltagare och individuella marknadsdeltagare 
krävs för att förhindra att prisbildningsfunktionen på råvaruderivatmarknaderna snedvrids.

Ändringsförslag 1110
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) förhindra, minska eller eliminera 
alltför omfattande spekulation och 
prisvolatilitet.

Or. en

Ändringsförslag 1111
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) förhindra uppbyggnaden av 
positioner som snedvrider marknaden.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att likviditeten på råvaruderivatmarknaderna är tillräcklig för att 
affärsdrivande deltagare ska kunna säkra de risker som är kopplade till den underliggande 
råvaran. Många av dessa marknader präglas dock emellertid av kapitalnivåer som vida 
överstiger denna nivå, och som kan driva iväg priserna från fundamentala nivåer, 
underminera deras prisbildningsfunktioner och få allvarliga konsekvenser för konsumenter 
och företag i EU och globalt. Dessa nivåer har ökat dramatiskt på mindre än 10 år.

Ändringsförslag 1112
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) förhindra, minska eller eliminera 
alltför omfattande spekulation och 
volatilitet för den underliggande råvaran.

Or. en
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Ändringsförslag 1113
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid beräkning av de öppna positioner som 
avses i första stycket ska ett kommersiellt 
företag inte räkna med kontrakt som 
företaget har ingått och som på ett 
objektivt mätbart sätt minskar de risker 
som är direkt kopplade till företagets 
affärsverksamhet.

Or. en

Motivering

Kontrakt som kommersiella företag ingår av risksäkringsskäl bör inte tas med i beräkningen. 
Vad gäller ”kommersiella företag” se artikel 60.3 d. Jämför med artikel 7.3 i Emir.

Ändringsförslag 1114
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Begränsningarna eller arrangemangen ska 
vara öppna och icke-diskriminerande, med 
uppgifter om de personer de gäller för och 
om eventuella undantag, och med 
beaktande av marknadsdeltagarnas art och 
sammansättning och av deras användning 
av de kontrakt som tagits upp till handel.
De ska ange tydliga kvantitativa 
tröskelvärden, exempelvis det maximala 

Begränsningarna eller arrangemangen ska 
vara öppna och icke-diskriminerande, med 
uppgifter om de personer de gäller för och 
om eventuella undantag, och med 
beaktande av marknadsdeltagarnas art och 
sammansättning, deras användning av de 
kontrakt som tagits upp till handel och 
egenskaperna hos den underliggande 
råvarumarknaden, inklusive mönster för 
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antalet kontrakt personer kan ingå, med 
beaktande av egenskaperna hos den 
underliggande råvarumarknaden, inklusive 
mönster för produktion, konsumtion och 
transport till marknaden.

produktion, konsumtion och transport till 
marknaden.

Or. en

Motivering

Ett tröskelvärde bör inte gälla antalet kontrakt som en person kan ingå. Beroende på 
marknadsstrukturen kan automatiska tröskelvärden ha en negativ inverkan på handelsplatsers 
likviditet. Om ett tröskelvärde skulle tillämpas på råvaruderivat bör det hänvisa till de öppna 
positionerna (i artiklarna 59 och 72.1 g). Se artikel 60.1 andra stycket: ”öppna positioner”. 
Jämför med beräkningen av tröskelvärdet för clearing i artikel 7 i förordningen om Europas 
marknadsinfrastrukturer (Emir).

Ändringsförslag 1115
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Begränsningarna eller arrangemangen ska 
vara öppna och icke-diskriminerande, med 
uppgifter om de personer de gäller för och 
om eventuella undantag, och med 
beaktande av marknadsdeltagarnas art och 
sammansättning och av deras användning 
av de kontrakt som tagits upp till handel. 
De ska ange tydliga kvantitativa 
tröskelvärden, exempelvis det maximala 
antalet kontrakt personer kan ingå, med 
beaktande av egenskaperna hos den 
underliggande råvarumarknaden, inklusive 
mönster för produktion, konsumtion och 
transport till marknaden.

Begränsningarna eller arrangemangen ska 
vara öppna och icke-diskriminerande, med 
uppgifter om de personer de gäller för och 
om eventuella undantag, och med 
beaktande av marknadsdeltagarnas art och 
sammansättning och av deras användning 
av de kontrakt som tagits upp till handel. 
De ska ange tydliga kvantitativa 
tröskelvärden, exempelvis maximala 
öppna kontrakt som en person kan inneha 
i slutet av ett kontrakts löptid, med 
beaktande av egenskaperna hos den 
underliggande råvarumarknaden, inklusive 
mönster för produktion, konsumtion och 
transport till marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 1116
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Begränsningarna eller arrangemangen ska 
vara öppna och icke-diskriminerande, med 
uppgifter om de personer de gäller för och 
om eventuella undantag, och med 
beaktande av marknadsdeltagarnas art och 
sammansättning och av deras användning 
av de kontrakt som tagits upp till handel. 
De ska ange tydliga kvantitativa 
tröskelvärden, exempelvis det maximala 
antalet kontrakt personer kan ingå, med 
beaktande av egenskaperna hos den 
underliggande råvarumarknaden, inklusive 
mönster för produktion, konsumtion och 
transport till marknaden.

Begränsningarna ska vara öppna och icke-
diskriminerande, med uppgifter om de 
personer de gäller för och om eventuella 
undantag, och med beaktande av 
marknadsdeltagarnas art och 
sammansättning och av deras användning 
av de kontrakt som tagits upp till handel. 
De bör särskilt skilja mellan positioner 
som objektivt sänker de risker som är 
direkt kopplade till affärsverksamhet i 
samband med råvaran, och andra 
positioner.

De ska ange tydliga kvantitativa 
tröskelvärden, exempelvis det maximala 
antalet kontrakt personer kan ingå, med 
beaktande av egenskaperna hos den 
underliggande råvarumarknaden, inklusive 
mönster för produktion, konsumtion och 
transport till marknaden. De ska gälla 
såväl för kontantavvecklade och fysiskt 
avvecklade kontrakt som för 
spotmånaden, en enstaka månad  och alla 
andra leveransmånader.

Or. en

Ändringsförslag 1117
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Begränsningarna eller arrangemangen
ska vara öppna och icke-diskriminerande, 

Positionskontrollerna ska genomföras på 
ett transparent och icke-diskriminerande 
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med uppgifter om de personer de gäller för 
och om eventuella undantag, och med 
beaktande av marknadsdeltagarnas art och 
sammansättning och av deras användning 
av de kontrakt som tagits upp till handel. 
De ska ange tydliga kvantitativa 
tröskelvärden, exempelvis det maximala 
antalet kontrakt personer kan ingå, med 
beaktande av egenskaperna hos den 
underliggande råvarumarknaden, inklusive 
mönster för produktion, konsumtion och 
transport till marknaden.

sätt, med uppgifter om de personer de 
gäller för och om eventuella undantag, 
särskilt i fråga om råvaruderivat, som 
minskar risker på ett objektivt mätbart 
sätt, och med beaktande av 
marknadsdeltagarnas art och 
sammansättning och av deras användning 
av de kontrakt som tagits upp till handel. 
De ska ange tydliga kvantitativa 
tröskelvärden, exempelvis de maximala 
nettopositioner som personer kan ingå, 
med beaktande av egenskaperna hos den 
underliggande råvarumarknaden, inklusive 
mönster för produktion, konsumtion och 
transport till marknaden.

Or. de

Ändringsförslag 1118
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Begränsningarna eller arrangemangen ska 
vara öppna och icke-diskriminerande, med 
uppgifter om de personer de gäller för och 
om eventuella undantag, och med 
beaktande av marknadsdeltagarnas art och 
sammansättning och av deras användning 
av de kontrakt som tagits upp till handel. 
De ska ange tydliga kvantitativa 
tröskelvärden, exempelvis det maximala 
antalet kontrakt personer kan ingå, med 
beaktande av egenskaperna hos den 
underliggande råvarumarknaden, inklusive 
mönster för produktion, konsumtion och 
transport till marknaden.

Begränsningarna och arrangemangen ska 
vara öppna och icke-diskriminerande, med 
uppgifter om de personer de gäller för och 
om eventuella undantag, och med 
beaktande av marknadsdeltagarnas art och 
sammansättning och av deras användning 
av de kontrakt som tagits upp till handel. 
De bör särskilt skilja mellan positioner 
som objektivt sänker de risker som är 
direkt kopplade till affärsverksamhet i 
samband med råvaran, och andra 
positioner. De ska ange tydliga 
kvantitativa tröskelvärden, exempelvis det 
maximala antalet kontrakt personer kan 
ingå, med beaktande av egenskaperna hos 
den underliggande råvarumarknaden, 
inklusive mönster för produktion, 
konsumtion och transport till marknaden.

Begränsningar ska också gälla för 
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nettopositioner som innehas av 
marknadsmedlemmar eller 
marknadsdeltagare på reglerade 
marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar samt för positioner i 
likvärdiga kontrakt som man handlar med 
utanför dessa handelsplatser.
Begränsningarna ska gälla för varje 
månad som en finansiell produkt innehas. 
Begränsningarna ska rapporteras till och 
kontrolleras av Esma. Esma ska fastställa 
en generell begränsning för medlemmar 
eller marknadsdeltagare som är 
verksamma på olika handelsplatser inom 
EU. Denna begränsning ska gälla i hela 
EU.

Or. en

Motivering

Begränsningar för kategorier av marknadsdeltagare och individuella marknadsdeltagare 
krävs för att förhindra att prisbildningsfunktionen på råvaruderivatmarknaderna snedvrids. 
Begränsningarna ska gälla varje månad som produkten innehas. Om begränsningarna sätts 
för att gälla för en tidpunkt nära löptidens slut eller för en annan tidpunkt, kan de enkelt 
kringgås.

Ändringsförslag 1119
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Begränsningarna eller arrangemangen ska 
vara öppna och icke-diskriminerande, med 
uppgifter om de personer de gäller för och 
om eventuella undantag, och med 
beaktande av marknadsdeltagarnas art och 
sammansättning och av deras användning 
av de kontrakt som tagits upp till handel. 
De ska ange tydliga kvantitativa 
tröskelvärden, exempelvis det maximala 

Begränsningarna och arrangemangen ska 
vara öppna och icke-diskriminerande, med 
uppgifter om de personer de gäller för och 
om eventuella undantag, och med 
beaktande av marknadens art och 
sammansättning och av dessa personers
användning av de kontrakt som tagits upp 
till handel. De ska ange tydliga kvantitativa 
och kvalitativa tröskelvärden, exempelvis 
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antalet kontrakt personer kan ingå, med 
beaktande av egenskaperna hos den 
underliggande råvarumarknaden, inklusive 
mönster för produktion, konsumtion och 
transport till marknaden.

det maximala antalet och marknadsvärdet 
och det nominella värdet på kontrakt som 
personer och olika kategorier av 
investerare kan ingå, med beaktande av 
egenskaperna hos de underliggande 
råvarumarknaderna och deras interaktion 
med andra marknader, inklusive mönster 
för produktion, konsumtion, förmedling
och transport, beräknade och officiella 
lagernivåer, inbegripet förbetalda 
kontrakt, outnyttjad kapacitet och 
långsiktiga trender för tillgång och 
efterfrågan. Begränsningarna ska gälla 
för såväl kontantavvecklade och fysiskt 
avvecklade kontrakt som kontrakt som en 
person innehar under spotmånaden och 
alla efterföljande leverans- eller 
avvecklingsperioder. Vid fastställandet av 
begränsningar ska Esma och 
medlemsstaterna säkerställa att de 
legitima intressena för de deltagare som 
bedriver äkta risksäkringsverksamhet 
respekteras. 

Or. en

Ändringsförslag 1120
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Begränsningarna eller arrangemangen ska 
vara öppna och icke-diskriminerande, med 
uppgifter om de personer de gäller för och 
om eventuella undantag, och med 
beaktande av marknadsdeltagarnas art och 
sammansättning och av deras användning 
av de kontrakt som tagits upp till handel. 
De ska ange tydliga kvantitativa 
tröskelvärden, exempelvis det maximala 
antalet kontrakt personer kan ingå, med 
beaktande av egenskaperna hos den 
underliggande råvarumarknaden, inklusive 

Begränsningarna eller arrangemangen ska 
vara öppna och icke-diskriminerande, med 
uppgifter om de personer de gäller för och 
om eventuella undantag, och med 
beaktande av marknadsdeltagarnas art och 
sammansättning och av deras användning 
av de kontrakt som tagits upp till handel. 
De ska ange tydliga kvantitativa 
tröskelvärden, exempelvis det maximala 
antalet kontrakt personer kan ingå, med 
beaktande av egenskaperna hos den 
underliggande råvarumarknaden, inklusive 
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mönster för produktion, konsumtion och 
transport till marknaden.

mönster för produktion, konsumtion och 
transport till marknaden. De ska särskilt 
skilja mellan positioner som sänker de 
risker som är direkt kopplade till 
affärsverksamhet i samband med råvaran 
och andra positioner.

Or. de

Motivering

Om begränsningar införs kommer man emellertid att behöva undanta sådana transaktioner 
utförda av icke-finansiella företag som syftar till att minska risk. Positionslimiter skulle på ett 
helt oproportionellt sätt begränsa möjligheten att hantera operativa risker. Sänkta limiter i ett 
senare skede skulle till och med kunna betyda att man behöver öppna positionerna på nytt. 
Båda alternativ skulle motverka målet att minska risken.

Ändringsförslag 1121
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Begränsningarna eller arrangemangen
ska vara öppna och icke-diskriminerande, 
med uppgifter om de personer de gäller för 
och om eventuella undantag, och med 
beaktande av marknadsdeltagarnas art och 
sammansättning och av deras användning 
av de kontrakt som tagits upp till handel. 
De ska ange tydliga kvantitativa 
tröskelvärden, exempelvis det maximala 
antalet kontrakt personer kan ingå, med 
beaktande av egenskaperna hos den 
underliggande råvarumarknaden, inklusive
mönster för produktion, konsumtion och 
transport till marknaden.

Befogenheterna ska vara transparenta och 
icke-diskriminerande, med uppgifter om de 
personer de gäller för och om eventuella 
undantag, och med beaktande av 
marknadsdeltagarnas art och 
sammansättning, deras användning av de 
kontrakt som tagits upp till handel och 
även av likviditetsegenskaperna hos den 
underliggande råvarumarknaden samt av
mönster för produktion, konsumtion och 
transport till marknaden..

Or. en

Ändringsförslag 1122
Sylvie Goulard
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Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Begränsningarna eller arrangemangen ska 
vara öppna och icke-diskriminerande, med 
uppgifter om de personer de gäller för och 
om eventuella undantag, och med 
beaktande av marknadsdeltagarnas art och 
sammansättning och av deras användning 
av de kontrakt som tagits upp till handel.
De ska ange tydliga kvantitativa 
tröskelvärden, exempelvis det maximala 
antalet kontrakt personer kan ingå, med 
beaktande av egenskaperna hos den 
underliggande råvarumarknaden, inklusive 
mönster för produktion, konsumtion och 
transport till marknaden.

Begränsningarna eller arrangemangen ska
fastställas av den behöriga myndigheten 
för den reglerade marknaden och 
MTF-plattformen. De ska vara 
transparenta och icke-diskriminerande, 
med uppgifter om de personer de gäller för 
och om eventuella undantag, och med 
beaktande av marknadsdeltagarnas art och 
sammansättning och av dessa personers
användning av de kontrakt som tagits upp 
till handel. De ska ange tydliga kvantitativa 
tröskelvärden, exempelvis det maximala 
antalet kontrakt som en eller flera personer 
kan ingå, med beaktande av egenskaperna 
hos derivatmarknaden och den 
underliggande råvarumarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 1123
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
liknande begränsningar eller 
arrangemang tillämpas på 
råvaruderivater som inte har tagits upp 
till handel eller handlas på en reglerad 
marknad eller MTF-plattform senast [X] 
år efter det att ovanstående begränsningar 
och arrangemang har införts. Vid denna 
tidpunkt ska den relevanta behöriga 
myndigheten överta ansvaret för 
tillämpningen av alla sådana 
begränsningar och arrangemang.
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Or. en

Ändringsförslag 1124
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Denna kontroll ska utföras av de 
reglerade marknaderna och de operatörer 
som driver en MTF- eller OTF-plattform, 
med en närmare definiering av detaljerna 
för tekniska standarder för tillsyn, i 
enlighet med punkt 3a:
(a) Medlemmar av och deltagare på 
reglerade marknader, MTF-plattformar 
och OTF-plattformar ska till respektive 
handelsplats rapportera detaljerade 
uppgifter om sina positioner, i enlighet 
med artikel 60.2.
(b) Reglerade marknader och operatörer 
som driver MTF- och OTF-plattformar 
får från medlemmar och deltagare begära 
information som inbegriper all relevant 
dokumentation om storleken på eller 
syftet med en position eller en exponering 
som har ingåtts via derivat.
(c) Efter att den information som har 
mottagits i enlighet med punkterna a och 
b har analyserats kan de reglerade 
marknaderna och de operatörer som 
driver MTF- och OTF-plattformar kräva 
att de berörda marknadsmedlemmarna 
eller marknadsdeltagarna vidtar åtgärder 
eller själva vidta åtgärder för att helt eller 
delvis reducera storleken på en 
råvaruderivatposition eller en 
råvaruderivatexponering om detta är 
nödvändigt för att säkerställa den berörda 
marknadens integritet och korrekta 
funktion.
(d) Efter att den information som har 
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mottagits i enlighet med punkterna a och 
b har analyserats kan reglerade 
marknader och operatörer som driver 
MTF- och OTF-plattformar, i de fall då 
åtgärderna enligt punkt c är otillräckliga, 
begränsa marknadsmedlemmars eller 
marknadsdeltagares möjlighet att ingå ett 
råvaruderivatkontrakt, inbegripet genom 
att införa icke-diskriminerande 
begränsningar för positioner som 
marknadsmedlemmar eller 
marknadsdeltagare kan ingå under en 
särskild tidsperiod, om detta är 
nödvändigt för att säkerställa de berörda 
marknadernas integritet och korrekta 
funktion.
(e) De reglerade marknaderna och 
MTF-och OTF-plattformarna ska, i 
enlighet med punkt 2, detaljerat 
informera de behöriga myndigheterna om 
den information de har mottagit i enlighet 
med punkterna b och d samt om vilka 
åtgärder som vidtagits. 

Or. de

Ändringsförslag 1125
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn för att specificera i 
vilken omfattning begränsningar ska 
tillämpas på positioner i råvarudirektiv 
enligt punkt 1. 
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den […]*.
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Kommissionen ska få befogenhet att anta 
de förslag till tekniska standarder för 
tillsyn som avses i första stycket i enlighet 
med artiklarna 10-14 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.
__________________
*EUT: Vänligen för in datum: …

Or. en

Motivering

Esma ska specificera och tillämpa positionslimiterna på antalet kontrakt. Positionslimiter bör 
fastställas på grundval av en juridisk persons sammanlagda positioner för att man ska kunna 
garantera en friktionsfri marknadsfunktion. Vid fastställandet av positionslimiter bör 
åtskillnad göras mellan positioner som är kopplade till affärsverksamhet i samband med 
råvaror och andra positioner.

Ändringsförslag 1126
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommersiella företag ska inte 
omfattas av positionslimiter avseende 
produkter som används för 
riskhanteringsverksamhet eller för att 
uppfylla krav på efterlevnad.

Or. en

Motivering

Företag som behöver ha marknadstillträde för att hantera risker kopplade till den 
underliggande affärsverksamheten måste undantas från positionslimiter. Positionslimiter 
hindrar en effektiv riskhantering eftersom företag endast kan hantera sina råvaruprisrisker 
till en viss nivå.

Ändringsförslag 1127
Werner Langen
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Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Icke-finansiella företags finansiella 
instrument som på ett objektivt mätbart 
sätt bidrar till att sänka de risker som är 
direkt kopplade till affärsverksamheten 
eller till likviditetsfinansieringen ska 
undantas från begränsningar eller 
alternativa arrangemang med 
motsvarande verkan.

Or. de

Motivering

Om begränsningar införs kommer man emellertid att behöva undanta sådana transaktioner 
utförda av icke-finansiella företag som syftar till att minska risk. Positionslimiter skulle på ett 
helt oproportionellt sätt begränsa möjligheten att hantera operativa risker. Sänkta limiter i ett 
senare skede skulle till och med kunna betyda att man behöver öppna positionerna på nytt. 
Båda alternativ skulle motverka målet att minska risken.

Ändringsförslag 1128
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Reglerade marknader, MTF-plattformar 
och OTF-plattformar ska informera sin 
behöriga myndighet med detaljerade 
uppgifter om begränsningarna eller
arrangemangen. Den behöriga 
myndigheten ska lämna samma 
information till Esma, som på sin 
webbplats ska offentliggöra och förvalta en 
databas med sammanfattningar av gällande 
begränsningar eller arrangemang.

2. Reglerade marknader, MTF-plattformar,
OTF-plattformar och OTC-handlare ska 
underrätta sin behöriga myndighet med 
detaljerade uppgifter om begränsningarna 
och arrangemangen. Den behöriga 
myndigheten ska lämna samma 
information till Esma, som på sin 
webbplats ska offentliggöra och förvalta en 
databas med sammanfattningar av gällande 
begränsningar eller arrangemang. Den 
behöriga myndigheten eller Esma får 
kräva att de reglerade marknaderna, 
MTF-plattformar, OTF-plattformar eller 
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OTC-handlare ser över detaljerna i 
begränsningarna eller arrangemangen 
när de anser att de reglerade 
marknaderna, MTF-plattformarna, 
OTF-plattformarna eller OTC-handlarna 
inte uppfyller kriterierna i punkt 1. 

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Reglerade marknader, MTF-plattformar 
och OTF-plattformar ska informera sin 
behöriga myndighet med detaljerade 
uppgifter om begränsningarna eller 
arrangemangen. Den behöriga 
myndigheten ska lämna samma 
information till Esma, som på sin 
webbplats ska offentliggöra och förvalta en 
databas med sammanfattningar av gällande 
begränsningar eller arrangemang.

2. Reglerade marknader och
MTF-plattformar ska informera sin 
behöriga myndighet med detaljerade 
uppgifter om begränsningarna. Den 
behöriga myndigheten ska lämna samma 
information till Esma, som på sin 
webbplats ska offentliggöra och förvalta en 
databas med sammanfattningar av gällande 
begränsningar.

Or. en

Ändringsförslag 1130
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Reglerade marknader, MTF-plattformar 
och OTF-plattformar ska informera sin 
behöriga myndighet med detaljerade 
uppgifter om begränsningarna eller 
arrangemangen. Den behöriga 
myndigheten ska lämna samma 

2. Reglerade marknader, MTF-plattformar 
och OTF-plattformar ska informera sin 
behöriga myndighet med detaljerade 
uppgifter om befogenheterna. Den 
behöriga myndigheten ska lämna samma 
information till Esma, som på sin 
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information till Esma, som på sin 
webbplats ska offentliggöra och förvalta en 
databas med sammanfattningar av gällande 
begränsningar eller arrangemang.

webbplats ska offentliggöra och förvalta en 
databas med sammanfattningar av gällande 
befogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 1131
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar 
ska informera sin behöriga myndighet 
med detaljerade uppgifter om 
begränsningarna eller arrangemangen.
Den behöriga myndigheten ska lämna 
samma information till Esma, som på sin 
webbplats ska offentliggöra och förvalta en 
databas med sammanfattningar av gällande 
begränsningar eller arrangemang.

2. Den behöriga myndigheten ska lämna 
samma information till Esma, som på sin 
webbplats ska offentliggöra och förvalta en 
databas med sammanfattningar av gällande 
begränsningar eller arrangemang.

Or. en

Ändringsförslag 1132
Herbert Dorfmann

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader och operatörer som 
driver MTF- och OTF-plattformar som 
tar upp råvaruderivat till handel eller som 
bedriver handel med råvaruderivat i 
tillämpliga fall förvaltar sina marknader 
på ett sådant sätt att derivat- och 
kontantmarknader konvergerar vid 
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leveransmånaden.

Or. en

Motivering

Derivatmarknaderna måste fungera korrekt om de ska kunna fungera som användbara 
verktyg för risksäkrare, jordbrukare och förädlare som avser att säkra prisrisker för sina 
varu- och råmaterialflöden. De behöver konvergera med spotmarknaden under 
leveransmånaden för ett kontrakt. Detta innebär att de förblir förankrade i fysiska produkter. 
Medlemsstaternas myndigheter bör kunna kräva att börser säkerställer att det tekniska sätt på 
vilket de hanterar sina kontrakts- och derivatmarknader leder till konvergens.

Ändringsförslag 1133
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
Wolf Klinz

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 för att fastställa
begränsningarna eller de alternativa 
arrangemangen avseende antalet kontrakt 
som en person kan ingå under en angiven 
tidsperiod och den erforderliga 
motsvarande verkan av de alternativa
arrangemang som inrättats i enlighet med 
punkt 1, samt villkoren för undantag.
Begränsningarna eller de alternativa 
arrangemangen ska ta hänsyn till de villkor 
som nämns i punkt 1 och de 
begränsningar som har fastställts av 
reglerade marknader, MTF-plattformar 
och OTF-plattformar. De begränsningar 
eller alternativa arrangemang som 
fastställts i de delegerade akterna ska 
också ha företräde framför eventuella 
åtgärder som vidtagits av behöriga 
myndigheter i enlighet med artikel 72.1 g i 
detta direktiv.

3. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn för att fastställa 
verkan av de arrangemang för 
positionsförvaltning som inrättats i 
enlighet med punkt 1, samt villkoren för 
undantag. Begränsningarna eller de 
alternativa arrangemangen ska ta hänsyn 
till de villkor som nämns i punkt 1 och det 
faktum att råvaror kan handlas på flera
marknader. De begränsningar eller 
alternativa arrangemang som fastställts i
förslagen till tekniska standarder för 
tillsyn ska också ha företräde framför 
eventuella åtgärder som vidtagits av 
behöriga myndigheter i enlighet med 
artikel 72 g i detta direktiv.



AM\901766SV.doc 115/163 PE489.466v01-00

SV

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

Or. en

Motivering

Automatiska tröskelvärden bör inte krävas för alternativa arrangemang. Beroende på 
marknadsstrukturen riskerar automatiska tröskelvärden att inverka negativt på likviditeten för 
transparenta handelsplatser och att driva handeln över till OTC. Ett tröskelvärde bör inte 
gälla antalet kontrakt som en person kan ingå. Detta är en teknisk fråga och den bör därför 
lämpligast behandlas av Esma.

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

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
94 för att fastställa begränsningarna eller 
de alternativa arrangemangen avseende 
antalet kontrakt som en person kan ingå 
under en angiven tidsperiod och den 
erforderliga motsvarande verkan av de 
alternativa arrangemang som inrättats i 
enlighet med punkt 1, samt villkoren för 
undantag. Begränsningarna eller de 
alternativa arrangemangen ska ta hänsyn 
till de villkor som nämns i punkt 1 och de 
begränsningar som har fastställts av 
reglerade marknader, MTF-plattformar 
och OTF-plattformar. De begränsningar 
eller alternativa arrangemang som 

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
94 för att fastställa
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fastställts i de delegerade akterna ska också 
ha företräde framför eventuella åtgärder 
som vidtagits av behöriga myndigheter i 
enlighet med artikel 72.1 g i detta direktiv.

(a) begränsningarna avseende antalet 
kontrakt som en person kan ingå under en 
angiven tidsperiod,
(b) andelen kontrakt på reglerade 
marknader och MTF-plattformar 
avseende råvaruderivat som inte på ett 
objektivt sätt minskar risker direkt 
kopplade till affärsverksamhet i samband 
med råvaran, i förhållande till kontrakt 
som gör det.
(c) ytterligare kontroller som behövs för 
att säkerställa att marknaderna fungerar 
korrekt, och
(d) villkoren för undantag och för att 
fastställa när positioner på ett objektivt 
sätt minskar risker som är direkt kopplade 
till affärsverksamhet i samband med 
råvaran.

Begränsningarna ska ta hänsyn till de 
villkor som nämns i punkt 1, behovet av 
lämplig åtskillnad mellan råvaror och 
kategorier av marknadsdeltagare, och de 
begränsningar som har fastställts av 
handelsplatser.

De begränsningar som fastställts i de 
delegerade akterna ska också ha företräde 
framför eventuella åtgärder som vidtagits 
av behöriga myndigheter i enlighet med 
artikel 72.1 g i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 1135
Markus Ferber

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 för att fastställa begränsningarna 
eller de alternativa arrangemangen
avseende antalet kontrakt som en person 
kan ingå under en angiven tidsperiod och 
den erforderliga motsvarande verkan av 
de alternativa arrangemang som inrättats 
i enlighet med punkt 1, samt villkoren för 
undantag. Begränsningarna eller de 
alternativa arrangemangen ska ta hänsyn 
till de villkor som nämns i punkt 1 och de 
begränsningar som har fastställts av 
reglerade marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar. De begränsningar eller 
alternativa arrangemang som fastställts i de 
delegerade akterna ska också ha företräde 
framför eventuella åtgärder som vidtagits 
av behöriga myndigheter i enlighet med 
artikel 72.1 g i detta direktiv.

3. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för insyn för att fastställa 
positionskontroller i enlighet med 
punkt 1, särskilt begränsningarna avseende
nettopositioner som en person kan ingå 
under en angiven tidsperiod samt villkoren 
för undantag. Positionskontrollerna ska ta 
hänsyn till de villkor som nämns i punkt 1
och de regler som har fastställts av 
reglerade marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar.

Efter att ha genomfört ett offentligt 
samråd ska Esma överlämna dessa 
förslag till tekniska standarder för tillsyn 
till kommissionen senast den […]*.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket, i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.
De positionskontroller som fastställts i de 
tekniska standarderna för tillsyn ska 
också ha företräde framför eventuella 
åtgärder som vidtagits av behöriga 
myndigheter i enlighet med artikel 72.1 g i 
detta direktiv.
____________________

*EUT, för in datum: 12 månader efter det 
att detta direktiv har trätt i kraft.

Or. de
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Ändringsförslag 1136
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 för att fastställa begränsningarna 
eller de alternativa arrangemangen
avseende antalet kontrakt som en person 
kan ingå under en angiven tidsperiod och 
den erforderliga motsvarande verkan av de 
alternativa arrangemang som inrättats i 
enlighet med punkt 1, samt villkoren för 
undantag. Begränsningarna eller de 
alternativa arrangemangen ska ta hänsyn 
till de villkor som nämns i punkt 1 och de 
begränsningar som har fastställts av 
reglerade marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar. De begränsningar eller
alternativa arrangemang som fastställts i de 
delegerade akterna ska också ha företräde 
framför eventuella åtgärder som vidtagits 
av behöriga myndigheter i enlighet med 
artikel 72.1 g i detta direktiv.

3. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn till kommissionen
för att fastställa begränsningar ex-ante
och arrangemang avseende antalet 
kontrakt som en person kan ingå under en 
angiven tidsperiod och den erforderliga 
verkan av ytterligare arrangemang som 
inrättats i enlighet med punkt 1, samt 
villkoren för undantag samt de totala 
positionernas relevanta förhållande till de 
aggregerade positioner som härrör från 
de äkta risksäkringstransaktioner som 
krävs för att fastställa om det uppstår en 
situation med alltför omfattande
spekulation eller om det finns en 
betydande risk för att en sådan situation 
uppstår. Begränsningarna och
arrangemangen ska ta hänsyn till de villkor 
som nämns i punkt 1 och de begränsningar 
som har fastställts av reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar. De 
begränsningar och alternativa arrangemang 
som fastställts i de delegerade akterna ska 
också ha företräde framför eventuella 
åtgärder som vidtagits av behöriga 
myndigheter i enlighet med artikel 72.1 g i 
detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 1137
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
94 för att fastställa begränsningarna eller 
de alternativa arrangemangen avseende 
antalet kontrakt som en person kan ingå 
under en angiven tidsperiod och den 
erforderliga motsvarande verkan av de 
alternativa arrangemang som inrättats i 
enlighet med punkt 1, samt villkoren för 
undantag. Begränsningarna eller de 
alternativa arrangemangen ska ta hänsyn 
till de villkor som nämns i punkt 1 och de 
begränsningar som har fastställts av 
reglerade marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar. De begränsningar eller 
alternativa arrangemang som fastställts i 
de delegerade akterna ska också ha 
företräde framför eventuella åtgärder som 
vidtagits av behöriga myndigheter i 
enlighet med artikel 72.1 g i detta direktiv.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
94 för att fastställa 
förvaltningsbefogenheterna över en 
persons möjligheter att ingå 
derivatkontrakt under en angiven 
tidsperiod och den erforderliga 
motsvarande verkan av de alternativa 
arrangemang som inrättats i enlighet med 
punkt 1, samt villkoren för undantag och 
metoden för att fastställa positionslimiter.
Vid beräkning av hur positionslimiter 
följs får positioner i ekonomiskt 
likvärdiga OTC-transaktioner nettas mot 
positioner som har ingåtts på en reglerad 
marknad eller en MTF- eller 
OTF-plattform. 
Förvaltningsbefogenheterna ska ta hänsyn 
till de villkor som nämns i punkt 1 och de 
begränsningar som har fastställts av 
reglerade marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar. De 
förvaltningsbefogenheter som fastställts i 
de delegerade akterna ska också ha 
företräde framför eventuella åtgärder som 
vidtagits av behöriga myndigheter i 
enlighet med artikel 72.1 g i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 1138
Gay Mitchell

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
94 för att fastställa begränsningarna eller 
de alternativa arrangemangen avseende 
antalet kontrakt som en person kan ingå 

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
94 för att fastställa begränsningarna eller 
de alternativa arrangemangen avseende 
utestående positioner som en person kan 
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under en angiven tidsperiod och den 
erforderliga motsvarande verkan av de 
alternativa arrangemang som inrättats i 
enlighet med punkt 1, samt villkoren för 
undantag. Begränsningarna eller de 
alternativa arrangemangen ska ta hänsyn 
till de villkor som nämns i punkt 1 och de 
begränsningar som har fastställts av 
reglerade marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar. De begränsningar eller 
alternativa arrangemang som fastställts i de 
delegerade akterna ska också ha företräde 
framför eventuella åtgärder som vidtagits 
av behöriga myndigheter i enlighet med 
artikel 72.1 g i detta direktiv.

ingå under en angiven tidsperiod och den 
erforderliga motsvarande verkan av de 
alternativa arrangemang som inrättats i 
enlighet med punkt 1, samt villkoren för 
undantag. Begränsningarna eller de 
alternativa arrangemangen ska ta hänsyn 
till de villkor som nämns i punkt 1 och de 
begränsningar som har fastställts av 
reglerade marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar. De begränsningar eller 
alternativa arrangemang som fastställts i de 
delegerade akterna ska också ha företräde 
framför eventuella åtgärder som vidtagits 
av behöriga myndigheter i enlighet med 
artikel 72.1 g i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 1139
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
94 för att fastställa begränsningarna eller 
de alternativa arrangemangen avseende 
antalet kontrakt som en person kan ingå 
under en angiven tidsperiod och den 
erforderliga motsvarande verkan av de 
alternativa arrangemang som inrättats i 
enlighet med punkt 1, samt villkoren för 
undantag. Begränsningarna eller de 
alternativa arrangemangen ska ta hänsyn 
till de villkor som nämns i punkt 1 och de 
begränsningar som har fastställts av 
reglerade marknader, MTF-plattformar 
och OTF-plattformar. De begränsningar 
eller alternativa arrangemang som 
fastställts i de delegerade akterna ska också 
ha företräde framför eventuella åtgärder 
som vidtagits av behöriga myndigheter i 

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
94 för att fastställa begränsningarna eller 
de alternativa arrangemangen avseende 
antalet kontrakt som en person kan ingå 
under en angiven tidsperiod och den 
erforderliga motsvarande verkan av de 
alternativa arrangemang som inrättats i 
enlighet med punkt 1, samt villkoren för 
undantag. Begränsningarna eller de 
alternativa arrangemangen ska ta hänsyn 
till de villkor som nämns i punkt 1 och de 
begränsningar som har fastställts av den 
behöriga myndigheten. De begränsningar 
eller alternativa arrangemang som 
fastställts i de delegerade akterna ska också 
ha företräde framför eventuella åtgärder 
som vidtagits av behöriga myndigheter i 
enlighet med artikel 72.1 g i detta direktiv.
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enlighet med artikel 72.1 g i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 1140
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den 
[31 december 2012].
Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i punkt 3, i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.
De totala positionernas relevanta 
förhållande till de aggregerade positioner 
som härrör från de äkta 
risksäkringstransaktioner som krävs för 
att fastställa om det uppstår en situation 
med alltför omfattande spekulation, vilket 
avses i punkt 3, ska vara 3. Kommissionen 
ska ha befogenhet at anta tekniska 
standarder för tillsyn som ändrar ett 
sådant tröskelvärde med beaktande av 
utvecklingen på finansmarknaderna.

Or. en

Ändringsförslag 1141
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Behöriga myndigheter ska inte 
föreskriva begränsningar eller alternativa 
arrangemang som är mer restriktiva än de 
som antagits i enlighet med punkt 3, utom 
i undantagsfall om de är objektivt 
motiverade och proportionella med 
beaktande av likviditeten på den specifika 
marknaden och en korrekt fungerande 
marknad. Restriktionerna ska gälla under 
en inledningsperiod som inte ska 
överskrida sex månader från dagen för 
offentliggörandet på den relevanta 
behöriga myndighetens webbplats. En 
sådan restriktion får förnyas med 
ytterligare perioder som inte överskrider 
sex månader i taget om grunderna för 
restriktionen är fortsatt tillämpliga. Om 
restriktionen inte förnyats efter denna 
sexmånadersperiod ska den automatiskt 
upphöra att gälla.

utgår

De behöriga myndigheterna ska meddela 
Esma när de antar mer restriktiva 
åtgärder än de som antagits i enlighet
med punkt 3. Meddelandet ska innehålla 
en motivering för de mer restriktiva 
åtgärderna. Esma ska inom 24 timmar 
utfärda ett yttrande om huruvida Esma 
anser att åtgärden är nödvändig för 
hantering av undantagsfallet. Yttrandet 
ska offentliggöras på Esmas webbplats.
Om en behörig myndighet vidtar åtgärder 
som strider mot Esmas yttrande ska den 
omedelbart på sin webbplats offentliggöra 
ett meddelande med en utförlig förklaring 
av dess skäl för att göra detta.

Or. en

Motivering

Behöriga myndigheter bör kunna vidta åtgärder som eventuellt är mer restriktiva än vad som 
föreslås i detta direktiv.
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Ändringsförslag 1142
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Behöriga myndigheter ska inte 
föreskriva begränsningar eller alternativa 
arrangemang som är mer restriktiva än de 
som antagits i enlighet med punkt 3, utom 
i undantagsfall om de är objektivt 
motiverade och proportionella med 
beaktande av likviditeten på den specifika 
marknaden och en korrekt fungerande 
marknad. Restriktionerna ska gälla under 
en inledningsperiod som inte ska 
överskrida sex månader från dagen för 
offentliggörandet på den relevanta 
behöriga myndighetens webbplats. En 
sådan restriktion får förnyas med 
ytterligare perioder som inte överskrider 
sex månader i taget om grunderna för 
restriktionen är fortsatt tillämpliga. Om 
restriktionen inte förnyats efter denna 
sexmånadersperiod ska den automatiskt 
upphöra att gälla.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1143
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Behöriga myndigheter ska inte
föreskriva begränsningar eller alternativa 
arrangemang som är mer restriktiva än de 
som antagits i enlighet med punkt 3, utom i 
undantagsfall om de är objektivt 
motiverade och proportionella med 

4. Behöriga myndigheter får i allmänhet
föreskriva begränsningar eller alternativa 
arrangemang som är mer restriktiva än de 
som antagits i enlighet med punkt 3 i syfte 
att uppnå de mål som avses i punkt 1. 
Esma måste informeras om detta.
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beaktande av likviditeten på den specifika 
marknaden och en korrekt fungerande 
marknad. Restriktionerna ska gälla under 
en inledningsperiod som inte ska 
överskrida sex månader från dagen för 
offentliggörandet på den relevanta 
behöriga myndighetens webbplats. En 
sådan restriktion får förnyas med 
ytterligare perioder som inte överskrider 
sex månader i taget om grunderna för 
restriktionen är fortsatt tillämpliga. Om 
restriktionen inte förnyats efter denna 
sexmånadersperiod ska den automatiskt 
upphöra att gälla.

Restriktionerna ska gälla under en 
inledningsperiod som inte ska överskrida 
sex månader från dagen för 
offentliggörandet på den relevanta 
behöriga myndighetens webbplats. En 
sådan restriktion får förnyas med 
ytterligare perioder som inte överskrider 
sex månader i taget om grunderna för 
restriktionen är fortsatt tillämpliga. Om 
restriktionen inte förnyats efter denna 
sexmånadersperiod ska den automatiskt 
upphöra att gälla.

Or. en

Ändringsförslag 1144
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Restriktionerna ska gälla under en 
inledningsperiod som fastställs av den 
behöriga myndigheten och som inleds på 
dagen för offentliggörandet på den 
relevanta behöriga myndighetens 
webbplats. En sådan restriktion får 
förnyas med ytterligare perioder som inte 
överskrider sex månader i taget om 
grunderna för restriktionen är fortsatt 
tillämpliga. Om restriktionen inte förnyats 
efter denna sexmånadersperiod ska den 
automatiskt upphöra att gälla.
En behörig myndighet som antar sådana 
mer restriktiva åtgärder som avses i 
punkt 4 ska omedelbart informera den 
behöriga myndigheten om i vilken 
medlemsstat handelsplatser upptar samma 
relevanta tillgång eller tillgångsklass till
handel.



AM\901766SV.doc 125/163 PE489.466v01-00

SV

Om en behörig myndighet motsätter sig 
en åtgärd som vidtagits av en annan 
behörig myndighet avseende ett finansiellt 
instrument som är upptaget till handel på 
olika handelsplatser som regleras av olika 
behöriga myndigheter, får Esma bistå 
dessa myndigheter med att komma fram 
till en omsorgsfull överenskommelse, i 
enlighet med artikel 19 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 1145
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 59a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 59a
Enligt de kategorier marknadsdeltagare 
som avses i artikel 59 finns det en skillnad 
mellan företag som risksäkrar 
kommersiella risker och andra företag.
Kategorin med företag som inte risksäkrar 
kommersiella risker får inte inneha 
positioner som överskrider 20 % av deras 
öppna kontrakt.
Emsa ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för positionslimiter för 
enskilda marknadsdeltagare i syfte att 
förhindra att en deltagare genom en 
”corner” behärskar marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 1146
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar som tar upp till handel, 
eller bedriver handel med, råvaruderivat 
eller utsläppsrätter eller derivat av dessa

1. Medlemsstaterna och Esma ska 
säkerställa att reglerade marknader, 
MTF-plattformar, OTF-plattformar och 
OTC-handlare som tar upp till handel, 
eller bedriver handel med, råvaruderivat 
eller utsläppsrätter eller derivat av dessa

Or. en

Ändringsförslag 1147
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar som tar upp till handel, 
eller bedriver handel med, råvaruderivat 
eller utsläppsrätter eller derivat av dessa

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader och MTF-plattformar 
som tar upp till handel, eller bedriver 
handel med, råvaruderivat eller 
utsläppsrätter eller derivat av dessa

Or. en

Ändringsförslag 1148
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) varje vecka offentliggör en rapport med 
uppgifter om de totala positioner som 
innehas av de olika kategorierna av 
handlare för de olika finansiella instrument 
som handlas på deras plattformar i enlighet 
med punkt 3,

(a) varje vecka offentliggör en daglig 
rapport med uppgifter om de totala 
positioner som innehas av de olika 
kategorierna av handlare för de olika 
finansiella instrument som handlas på deras 
plattformar i enlighet med punkt 3,
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Or. en

Motivering

Konsekventa, detaljerade, standardiserade data måste samlas in från hela EU och 
sammanställas för att positionslimiter för enskilda handlare och kategorier av handlare ska 
kunna tillämpas på ett effektivt sätt. Detta kommer att syfta till att förhindra en snedvridning 
av prisbildningsfunktionen på råvaruderivatmarknaderna och upptäcka och förhindra en 
uppbyggnad av systemrisk.

Ändringsförslag 1149
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) varje vecka offentliggör en rapport med 
uppgifter om de totala positioner som 
innehas av de olika kategorierna av 
handlare för de olika finansiella 
instrument som handlas på deras 
plattformar i enlighet med punkt 3,

(a) varje vecka offentliggör en rapport med 
uppgifter om de totala positioner som 
innehas av de olika kategorierna av 
personer för de olika finansiella instrument 
som handlas på deras plattformar i enlighet 
med punkt 3,

Or. en

Ändringsförslag 1150
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) varje vecka offentliggör en rapport med 
uppgifter om de totala positioner som 
innehas av de olika kategorierna av 
handlare för de olika finansiella 
instrument som handlas på deras 
plattformar i enlighet med punkt 3,

(a) varje vecka offentliggör en rapport med 
uppgifter om de totala positioner som 
innehas av de olika kategorierna av 
personer för de olika finansiella instrument 
som handlas på deras plattformar i enlighet 
med punkt 3,

Or. en
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Ändringsförslag 1151
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) offentliggör alla betydande 
bruttopositioner eller öppna positioner i 
den underliggande tillgången eller 
tillgångsklassen,

Or. en

Ändringsförslag 1152
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ger den behöriga myndigheten en 
fullständig redovisning av positionerna för 
alla marknadsmedlemmar eller 
marknadsdeltagare, inklusive alla 
positioner som innehas för deras kunders 
räkning, på begäran.

(b) ger den behöriga myndigheten en 
fullständig redovisning av positionerna för 
alla marknadsmedlemmar eller 
marknadsdeltagare, inklusive alla 
positioner som innehas för deras kunders 
räkning, med undantag av positioner som 
har rapporterats (eller kommer att 
rapporteras) i enlighet med förordning 
(EU) nr .../... [EMIR] eller förordning 
(EU) nr 1227/2011 om integritet och 
öppenhet på grossistmarknaderna för 
energi, på begäran.

Or. en

Ändringsförslag 1153
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ger den behöriga myndigheten en 
fullständig redovisning av positionerna för 
alla marknadsmedlemmar eller 
marknadsdeltagare, inklusive alla 
positioner som innehas för deras kunders 
räkning, på begäran.

(b) dagligen ger den behöriga myndigheten 
en fullständig redovisning av samtliga 
positioner för alla positionsinnehavare vid 
slutet av föregående handelsdag.

Or. en

Ändringsförslag 1154
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ger den behöriga myndigheten en 
fullständig redovisning av positionerna för 
alla marknadsmedlemmar eller 
marknadsdeltagare, inklusive alla 
positioner som innehas för deras kunders 
räkning, på begäran.

(b) dagligen ger den behöriga myndigheten 
en fullständig redovisning av positionerna 
för alla positionsinnehavare vid slutet av 
föregående handelsdag.

Or. en

Ändringsförslag 1155
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ger den behöriga myndigheten en 
fullständig redovisning av positionerna för 
alla marknadsmedlemmar eller 
marknadsdeltagare, inklusive alla 

(b) ger Esma och den behöriga 
myndigheten en fullständig redovisning av 
positionerna för alla marknadsmedlemmar 
eller marknadsdeltagare, inklusive alla 
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positioner som innehas för deras kunders 
räkning, på begäran.

positioner som innehas för deras kunders 
räkning, i realtid.

Or. en

Ändringsförslag 1156
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den skyldighet som fastställs i led a ska 
gälla endast när både antalet handlare 
och deras öppna positioner i ett visst 
finansiellt instrument överskrider 
minimitröskelvärden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1157
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den skyldighet som fastställs i led a ska 
gälla endast när både antalet handlare och 
deras öppna positioner i ett visst finansiellt 
instrument överskrider 
minimitröskelvärden.

Den skyldighet som fastställs i leden a och 
aa ska gälla endast när både antalet 
personer och deras öppna positioner i ett 
visst finansiellt instrument överskrider 
minimitröskelvärden.

Or. en

Ändringsförslag 1158
Sylvie Goulard
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Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den skyldighet som fastställs i led a ska 
gälla endast när både antalet handlare och 
deras öppna positioner i ett visst finansiellt 
instrument överskrider 
minimitröskelvärden.

Den skyldighet som fastställs i led a ska 
gälla endast när både antalet 
positionsinnehavare och deras öppna 
positioner i ett visst finansiellt instrument 
överskrider minimitröskelvärden.

Or. en

Ändringsförslag 1159
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska säkerställa att den information 
som mottagits sammanställs för varje 
marknadsdeltagare och för varje kategori 
av handlare i enlighet med punkt 3 och 
för alla andra kategorier av 
marknadsdeltagare i enlighet med 
artikel 50 i detta direktiv och artikel 35 i 
förordning (EU) nr …/… [MiFIR]. 
Denna information ska offentliggöras av 
Esma i en daglig rapport i syfte att införa 
begränsningar för positioner som innehas 
av enskilda marknadsdeltagare och av 
alla klasser eller kategorier av 
marknadsdeltagare.

Or. en

Motivering

För att man ska kunna ta itu med råvaruspekulation och begränsa missvisande prissignaler 
som inte avser underliggande fundamenta, är en exakt rapportering i nära nog realtid lika 
viktig som positionslimiter.
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Ändringsförslag 1160
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
värdepappersföretag som bedriver handel 
med råvaruderivat eller utsläppsrätter 
eller derivat på dessa utanför en 
handelsplats, på begäran ger den 
behöriga myndigheten en fullständig 
redovisning av sina positioner, i enlighet 
med artikel 23 i förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR].

Or. en

Ändringsförslag 1161
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att möjliggöra det offentliggörande 
som nämns i punkt 1 a ska 
medlemsstaterna kräva att medlemmar av 
och deltagare på reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar 
ska rapportera till respektive handelsplats 
detaljerade uppgifter om sina positioner i 
realtid, inklusive alla positioner som 
innehas för deras kunders räkning.

utgår

Or. de

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 1162
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att möjliggöra det offentliggörande 
som nämns i punkt 1 a ska 
medlemsstaterna kräva att medlemmar av 
och deltagare på reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar
ska rapportera till respektive handelsplats 
detaljerade uppgifter om sina positioner i 
realtid, inklusive alla positioner som 
innehas för deras kunders räkning.

2. För att möjliggöra det offentliggörande
och den rapportering som nämns i 
punkt 1 a ska medlemsstaterna kräva att
alla personer som innehar en position i ett 
relevant finansiellt instrument som har 
tagits upp till handel eller som handlas på 
en reglerad marknad eller MTF-plattform
ska rapportera till respektive handelsplats 
detaljerade uppgifter om sina positioner
såväl vid slutet av varje handelsdag som 
under handelsdagen i i förväg fastställda 
intervaller när så är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 1163
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att möjliggöra det offentliggörande 
som nämns i punkt 1 a ska 
medlemsstaterna kräva att medlemmar av 
och deltagare på reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar

2. För att möjliggöra det offentliggörande 
som nämns i punkt 1 a ska 
medlemsstaterna kräva att alla personer 
som innehar en position i ett relevant 
finansiellt instrument ska rapportera till 
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ska rapportera till respektive handelsplats 
detaljerade uppgifter om sina positioner i 
realtid, inklusive alla positioner som 
innehas för deras kunders räkning.

respektive handelsplats eller, avseende 
OTC-kontrakt, direkt till behöriga 
myndigheter med detaljerade uppgifter om 
sina positioner i realtid, inklusive alla 
positioner som innehas för deras kunders 
räkning, samt om transaktionen är en äkta 
risksäkringstransaktion.

Or. en

Ändringsförslag 1164
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att möjliggöra det offentliggörande 
som nämns i punkt 1 a ska 
medlemsstaterna kräva att medlemmar av 
och deltagare på reglerade marknader,
MTF-plattformar och OTF-plattformar
ska rapportera till respektive handelsplats 
detaljerade uppgifter om sina positioner i 
realtid, inklusive alla positioner som 
innehas för deras kunders räkning.

2. För att möjliggöra det offentliggörande 
som nämns i punkt 1 a ska 
medlemsstaterna kräva att medlemmar av 
och deltagare på reglerade marknader och
MTF-plattformar ska rapportera till 
respektive handelsplats detaljerade 
uppgifter om sina positioner dagligen, 
inklusive alla positioner som innehas för 
deras kunders räkning.

Or. de

Motivering

Rapporteringskraven måste vara rimliga för de icke-finansiella företagen. Realtidsrapporter 
skulle vara extremt kostnadsintensiva och utgöra en onödig börda för icke-finansiella företag.

Ändringsförslag 1165
Rachida Dati

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att möjliggöra det offentliggörande 2. För att möjliggöra det offentliggörande 
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som nämns i punkt 1 a ska 
medlemsstaterna kräva att medlemmar av 
och deltagare på reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar ska 
rapportera till respektive handelsplats 
detaljerade uppgifter om sina positioner i 
realtid, inklusive alla positioner som 
innehas för deras kunders räkning.

som nämns i punkt 1 a ska 
medlemsstaterna kräva att medlemmar av 
och deltagare på reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar ska 
rapportera till respektive handelsplats 
detaljerade uppgifter om sina positioner 
inom en rimlig tidsram, inklusive alla 
positioner som innehas för deras kunders 
räkning.

Or. fr

Motivering

Uppgifter om positionerna måste göras tillgängliga för offentliggörandet av en veckorapport. 
Det är därför inte nödvändigt att erhålla uppgifter om positionerna i realtid. Detta krav 
skulle inte stå i proportion till det avsedda målet, med tanke på den kostnad som det skulle 
medföra för deltagare på reglerade marknader och MTF- och OTF-plattformar. En rimlig 
tidsram bör fastställas av den reglerande myndigheten.

Ändringsförslag 1166
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
värdepappersföretag som handlar med 
råvaruderivat eller utsläppsrätter eller 
derivat i dessa utanför en reglerad 
marknad eller en MTF- eller 
OTF-plattform ger Esma och den 
behöriga myndigheten en fullständig 
redovisning av sina positioner i realtid.

Or. en

Motivering

Konsekventa, detaljerade, standardiserade data måste samlas in från hela EU och 
sammanställas för att positionslimiter för enskilda handlare och kategorier av handlare ska 
kunna tillämpas på ett effektivt sätt. Detta kommer att syfta till att förhindra en snedvridning 
av prisbildningsfunktionen på råvaruderivatmarknaderna och upptäcka och förhindra en 
uppbyggnad av systemrisk.
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Ändringsförslag 1167
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 2 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den informationen till Esma och den 
behöriga myndigheten som avses i första 
och andra stycket ska inkludera
(i)  båda motparters identitet,
(ii) den exakta tidpunkt då positionen 
ändrades,
(iii) positionens nominella värde,
(iv) positionens löptid,
(v) positionens storlek på terminsbasis,
(vi) huruvida positionen objektivt sett 
minskar risker som är direkt kopplade till 
affärsverksamhet i samband med råvaran.

Or. en

Motivering

Konsekventa, detaljerade, standardiserade data måste samlas in från hela EU och 
sammanställas för att positionslimiter för enskilda handlare och kategorier av handlare ska 
kunna tillämpas på ett effektivt sätt. Detta kommer att syfta till att förhindra en snedvridning 
av prisbildningsfunktionen på råvaruderivatmarknaderna och upptäcka och förhindra en 
uppbyggnad av systemrisk.

Ändringsförslag 1168
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemmarna, deltagarna och deras 
kunder ska klassificeras av den reglerade 

3. Personer som innehar en position i ett 
relevant finansiellt instrument ska 
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marknaden, MTF-plattformen eller 
OTF-plattformen som handlare i enlighet 
med karaktären hos deras huvudsakliga 
verksamhet, med beaktande av eventuell 
tillämplig auktorisation, som något av 
följande:

klassificeras av den reglerade marknaden, 
MTF-plattformen eller OTF-plattformen,
eller i lämpliga fall av behöriga 
myndigheter, som handlare enligt 
uttryckliga riktlinjer och kriterier 
fastställda av Esma och i enlighet med 
karaktären hos deras huvudsakliga 
verksamhet, med beaktande av eventuell 
tillämplig auktorisation, som något av 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 1169
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemmarna, deltagarna och deras 
kunder ska klassificeras av den reglerade 
marknaden, MTF-plattformen eller 
OTF-plattformen som handlare i enlighet 
med karaktären hos deras huvudsakliga 
verksamhet, med beaktande av eventuell 
tillämplig auktorisation, som något av 
följande:

3. Personer som innehar en position i ett 
relevant finansiellt instrument ska 
klassificeras i enlighet med karaktären hos 
deras huvudsakliga verksamhet, med 
beaktande av eventuell tillämplig 
auktorisation, som något av följande:

Or. en

Ändringsförslag 1170
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Kommersiella företag. (d) Kommersiella företag som utför äkta 
risksäkringstransaktioner.
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Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De rapporter som nämns i punkt 1 a bör
ange antalet långa och korta positioner per 
handlarkategori, förändringar av dessa 
sedan föregående rapport, procentandel 
öppna kontrakt totalt för varje kategori, och 
antalet handlare i varje kategori.

De rapporter som nämns i punkt 1 a ska
ange antalet långa och korta positioner per 
handlarkategori, förändringar av dessa 
sedan föregående rapport, procentandel 
öppna kontrakt totalt för varje kategori, och 
antalet handlare i varje kategori.

De rapporter som avses i punkterna 1 a 
och 1a ska dessutom skilja mellan:
(i)  positioner som har identifierats som 
positioner som objektivt sett minskar de 
risker som är direkt kopplade till 
affärsverksamhet i samband med råvaran,
(ii) andra positioner.

Or. en

Motivering

I syfte att möjliggöra tillämpningen av konsekventa positionslimiter för alla handelsplatser 
bör transaktioner som inte är kopplade till underliggande kommersiell exponering 
uppmärksammas och rapporteras. Uppgifterna i detta system ger de behöriga myndigheterna 
möjlighet att tillfälligt begränsa uppbyggnaden av ytterligare positioner som inte har ett 
risksäkringssyfte. På detta sätt bistås även de behöriga myndigheterna när det gäller att 
övervaka och mildra stora och systemviktiga risker.

Ändringsförslag 1172
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De rapporter som nämns i punkt 1 a bör 
ange antalet långa och korta positioner per 
handlarkategori, förändringar av dessa 
sedan föregående rapport, procentandel 
öppna kontrakt totalt för varje kategori, och 
antalet handlare i varje kategori.

De rapporter som nämns i punkt 1 bör 
ange antalet långa och korta positioner per 
handlarkategori, förändringar av dessa 
sedan föregående rapport, procentandel 
öppna kontrakt totalt för varje kategori, och 
antalet handlare i varje kategori.

De ska även skilja mellan positioner som 
objektivt sett minskar risker som är direkt 
kopplade till affärsverksamhet och andra 
positioner.

Or. en

Ändringsförslag 1173
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De rapporter som nämns i punkt 1 a bör 
ange antalet långa och korta positioner per 
handlarkategori, förändringar av dessa
sedan föregående rapport, procentandel 
öppna kontrakt totalt för varje kategori, och 
antalet handlare i varje kategori.

De rapporter som nämns i punkt 1 a bör 
ange antalet långa och korta positioner 
samt deras marknadsvärde och nominella 
värde per kategori av positionsinnehavare, 
förändringar av dem sedan föregående 
rapport, procentandel korta och långa 
öppna kontrakt totalt för varje kategori, och 
antalet positionsinnehavare i varje 
kategori.

Or. en

Ändringsförslag 1174
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De rapporter som nämns i punkt 1 a bör 
ange antalet långa och korta positioner per 
handlarkategori, förändringar av dessa 
sedan föregående rapport, procentandel 
öppna kontrakt totalt för varje kategori, och 
antalet handlare i varje kategori.

De rapporter som nämns i punkt 1 a bör 
ange antalet långa och korta positioner per 
kategori av positionsinnehavare, 
förändringar av dessa sedan föregående 
rapport, procentandel öppna korta och 
långa kontrakt totalt för varje kategori, och 
antalet positionsinnehavare i varje 
kategori.

Or. en

Ändringsförslag 1175
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de rapporter som avses i leden a, aa 
och b ska beräkningen av korta och långa  
bruttopositioner och öppna positioner 
samt det nominella värdet som direkt eller 
indirekt innehas av den aktuella 
personen, inklusive genom eller i form av 
index, värdepapperskorg eller andelar i  
börshandlade fonder eller liknande 
produkter ta hänsyn till huruvida olika 
investeringsstrategier följs i fråga om en 
särskild tillgång eller tillgångsklass 
genom mer än en separat fond som 
förvaltas av samma fondförvaltare, 
huruvida samma investeringsstrategi följs 
för en särskild tillgång eller tillgångsklass 
genom mer än en fond och huruvida mer 
än en portfölj inom samma enhet 
förvaltas på diskretionär basis enligt 
samma investeringsstrategi i förhållande 
till en särskild tillgång eller tillgångsklass.

Or. en
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Ändringsförslag 1176
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande i syfte att 
fastställa formatet för de rapporter som 
nämns i punkt 1 a, och innehållet i de 
uppgifter som ska tillhandahållas i enlighet 
med punkt 2.

4. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande i syfte att 
fastställa formatet för de rapporter som 
nämns i punkterna 1 och 1 a, och 
innehållet i de uppgifter som ska 
tillhandahållas i enlighet med punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 1177
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande i syfte att 
fastställa formatet för de rapporter som 
nämns i punkt 1 a, och innehållet i de 
uppgifter som ska tillhandahållas i enlighet 
med punkt 2.

4. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande i syfte att 
fastställa formatet för de rapporter som 
nämns i punkt 1 a, och innehållet i de 
uppgifter som ska tillhandahållas i enlighet 
med punkt 2 och artikel 59.1.

Or. en

Ändringsförslag 1178
Rachida Dati

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande i syfte att 
fastställa formatet för de rapporter som 
nämns i punkt 1 a, och innehållet i de 
uppgifter som ska tillhandahållas i enlighet 
med punkt 2.

4. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande i syfte att 
fastställa formatet för de rapporter som 
nämns i punkt 1 a, och innehållet i de 
uppgifter som ska tillhandahållas och 
tidsramen för tillhandahållande, i enlighet 
med punkt 2.

Or. fr

Motivering

Uppgifter om positionerna måste göras tillgängliga för offentliggörandet av en veckorapport. 
Det är därför inte nödvändigt att erhålla uppgifter om positionerna i realtid. Detta krav 
skulle inte stå i proportion till det avsedda målet, med tanke på den kostnad som det skulle 
medföra för deltagare på reglerade marknader och MTF- och OTF-plattformar. En rimlig 
tidsram bör fastställas av den reglerande myndigheten.

Ändringsförslag 1179
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om åtgärder för att 
bestämma de tröskelvärden som nämns i 
punkt 1 sista stycket och för att mer i 
detalj fastställa den uppdelning i 
kategorier av medlemmar, deltagare eller 
kunder som nämns i punkt 3.

5. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn till kommissionen 
avseende åtgärder för att bestämma de 
tröskelvärden som nämns i punkt 1 sista 
stycket och anta relevanta riktlinjer, 
kriterier och anmälningskrav för 
specifikationen av kategorierna av 
medlemmar, deltagare, OTC-handlare
eller kunder som nämns i punkt 3.

Or. en

Ändringsförslag 1180
Olle Schmidt
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för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om åtgärder för att 
bestämma de tröskelvärden som nämns i 
punkt 1 sista stycket och för att mer i detalj 
fastställa den uppdelning i kategorier av 
medlemmar, deltagare eller kunder som 
nämns i punkt 3.

5. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn för att bestämma de 
tröskelvärden som nämns i punkt 1 sista 
stycket och för att mer i detalj fastställa 
den uppdelning i kategorier av 
medlemmar, deltagare eller kunder som 
nämns i punkt 3.

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk fråga och den bör därför lämpligast behandlas av Esma.

Ändringsförslag 1181
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
94 i fråga om åtgärder för att bestämma de 
tröskelvärden som nämns i punkt 1 sista 
stycket och för att mer i detalj fastställa 
den uppdelning i kategorier av 
medlemmar, deltagare eller kunder som 
nämns i punkt 3.

5. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
94 i fråga om åtgärder för att bestämma de 
tröskelvärden som nämns i punkt 1 sista 
stycket och för att mer i detalj fastställa 
den uppdelning i kategorier av 
positionsinnehavare som nämns i punkt 3.

Or. en

Ändringsförslag 1182
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 1183
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
genomförandeakter i enlighet med 
artikel 95 i fråga om åtgärder för att 
kräva att alla rapporter som nämns i 
punkt 1 a ska skickas till Esma vid en 
angiven tidpunkt varje vecka, för 
centraliserat offentliggörande av dessa 
rapporter genom Esmas försorg.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1184
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 5 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
genomförandeakter i enlighet med 
artikel 95 i fråga om åtgärder för att kräva 
att alla rapporter som nämns i punkt 1 a ska 
skickas till Esma vid en angiven tidpunkt 
varje vecka, för centraliserat 
offentliggörande av dessa rapporter genom 
Esmas försorg.

Esma får kräva att alla rapporter som 
nämns i punkt 1 a ska skickas vid en 
angiven tidpunkt varje vecka för 
centraliserat offentliggörande av dessa 
rapporter.

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

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk fråga och den bör därför lämpligast behandlas av Esma.

Ändringsförslag 1185
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande i syfte att 
fastställa åtgärder för att kräva att alla 
rapporter som nämns i punkt 1 a ska 
skickas till Esma dagligen vid en angiven 
tidpunkt, för centraliserat 
offentliggörande av dessa rapporter 
genom Esmas försorg. Dessa tekniska 
standarder ska möjliggöra offentlig 
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rapportering på ett lättillgängligt sätt som 
gör det möjligt att identifiera trender och 
risker i råvaruderivathandel på 
handelsplatser, OTC och i underliggande 
råvarumarknader.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den […]*.
Kommissionen ges befogenhet att anta de 
tekniska genomförandestandarderna som 
baseras på de förslag till tekniska 
standarder som avses i första stycket i 
enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.
______________
*EUT: Vänligen för in datum: Tolv 
månader efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 1186
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Enligt artikel 59.1 ska Esma i nära 
samarbete med ESRB och andra 
relevanta tillsynsmyndigheter på området 
från unionen och tredjeländer utarbeta 
förslag till tekniska standarder för tillsyn 
som specificerar en uppsättning relevanta 
indikatorer och tröskelvärden som krävs 
för övervakning av egenskaperna hos de 
underliggande råvarumarknaderna samt 
uppgifterna från den i detalj uppdelade 
och samlade information som 
marknadsdeltagare, reglerade marknader, 
MTF- och OTF-plattformar och 
transaktionsregister som godkänts i 
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enlighet med förordning (EU) nr …/… 
[EMIR] ska tillhandahålla de relevanta 
behöriga myndigheterna, Esma och 
ESRB.
Dessa indikatorer ska i synnerhet 
användas av de behöriga myndigheterna 
och Esmas avdelning för råvaror, som 
inrättades i enlighet med artikel 35 i 
förordning (EU) nr …/… [MIFIR], för att 
övergå till en permanent och detaljerad 
översyn av mönster avseende produktion, 
konsumtion, förmedling och transporter, 
beräknade och officiella lagernivåer, 
inbegripet förbetalda kontrakt, outnyttjad 
kapacitet, långsiktiga trender för tillgång 
och efterfrågan på underliggande 
råvarumarknader, såväl som 
marknadsvolatilitet och underliggande 
råvarumarknaders korrelationsmönster 
med andra tillgångar och tillgångsklasser.
Esma ska överlämna förslag till dessa 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den 
[31 december 2012].
Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010 anta de 
tekniska regelstandarder som avses i 
första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 1187
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 61 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med avvikelse från punkt 1 ska 
medlemsstaterna tillåta att varje 
marknadsplatsoperatör driver 
datarapporteringstjänsterna för ett godkänt 
publiceringsarrangemang, en 

2. Med avvikelse från punkt 1 ska 
medlemsstaterna tillåta att varje 
marknadsplatsoperatör driver 
datarapporteringstjänsterna för ett godkänt 
publiceringsarrangemang och en godkänd 



PE489.466v01-00 148/163 AM\901766SV.doc

SV

tillhandahållare av konsoliderad 
handelsinformation och en godkänd 
rapporteringsmekanism, förutsatt att det 
först kontrolleras att de uppfyller 
bestämmelserna i denna avdelning. En 
sådan tjänst ska inkluderas i deras 
auktorisation.

rapporteringsmekanism, förutsatt att det 
först kontrolleras att de uppfyller 
bestämmelserna i denna avdelning. En 
sådan tjänst ska inkluderas i deras 
auktorisation.

Or. en

Ändringsförslag 1188
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 65 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att alla
medlemmar i ledningsorganet hos en 
leverantör av datarapporteringstjänster 
alltid ska ha tillräckligt god vandel, 
tillräckliga kunskaper, tillräckliga 
färdigheter och tillräcklig erfarenhet och 
avsätta tillräckligt med tid för att kunna 
fullgöra sina plikter.

1. Medlemmar i ledningsorganet hos en 
leverantör av datarapporteringstjänster ska 
alltid ha tillräckligt god vandel, tillräckliga 
kunskaper, tillräckliga färdigheter och 
tillräcklig erfarenhet och avsätta tillräckligt 
med tid för att kunna fullgöra sina plikter.

Or. en

Motivering

När det gäller bolagsstyrning är det mycket viktigt att vi inför samma krav i MiFID som i 
kapitalkravsdirektivet (CRD IV). Dessa ändringsförslag motsvarar därför ECR-gruppens 
ändringsförslag till CRD IV-förslagen.

Ändringsförslag 1189
Kay Swinburne, Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 65 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ledningsorganet som helhet ska ha Ledningsorganet som helhet ska ha 
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tillräckliga kunskaper, tillräckliga 
färdigheter och tillräcklig erfarenhet för att 
kunna förstå den verksamhet som bedrivs 
av leverantören av 
datarapporteringstjänster. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att varje 
medlem av ledningsorganet agerar med 
ärlighet, integritet och oberoende för att på 
ett effektivt sätt kunna bedöma och 
ifrågasätta beslut som fattas av personer i 
ledande befattning.

tillräckliga kunskaper, tillräckliga 
färdigheter och tillräcklig erfarenhet för att 
kunna förstå den verksamhet som bedrivs 
av leverantören av 
datarapporteringstjänster. Varje medlem av 
ledningsorganet ska agera med ärlighet, 
integritet och oberoende för att på ett 
effektivt sätt kunna bedöma och ifrågasätta 
beslut som fattas av personer i ledande 
befattning.

Or. en

Motivering

När det gäller bolagsstyrning är det mycket viktigt att vi inför samma krav i MiFID som i 
kapitalkravsdirektivet (CRD IV). Dessa ändringsförslag motsvarar därför ECR-gruppens 
ändringsförslag till CRD IV-förslagen.

Ändringsförslag 1190
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 65 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en marknadsoperatör ansöker om 
auktorisation för att driva ett godkänt 
publiceringsarrangemang, tillhandahålla 
konsoliderad handelsinformation eller 
driva en godkänd rapporteringsmekanism 
och medlemmarna i ledningsorganet hos 
detta godkända publiceringsarrangemang, 
denna tillhandahållare av konsoliderad 
handelsinformation eller denna godkända 
rapporteringsmekanism är desamma som 
medlemmarna i den reglerade marknadens 
ledningsorgan, ska dessa personer anses 
uppfylla det krav som anges i första 
stycket.

Om en marknadsoperatör ansöker om 
auktorisation för att driva ett godkänt 
publiceringsarrangemang eller driva en 
godkänd rapporteringsmekanism och 
medlemmarna i ledningsorganet hos detta 
godkända publiceringsarrangemang eller 
denna godkända rapporteringsmekanism är 
desamma som medlemmarna i den 
reglerade marknadens ledningsorgan, ska 
dessa personer anses uppfylla det krav som 
anges i första stycket.

Or. en
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Ändringsförslag 1191
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 65a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 65a
Införande av europeisk konsoliderad 

handelsinformation
1. En gemensam europeisk konsoliderad 
handelsinformation ska införas, där alla 
uppgifter om transaktioner med aktier och 
aktieliknande instrument som tas upp till 
handel på en reglerad marknad eller som 
handlas på en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform konsolideras.
2. Den europeiska konsoliderade 
handelsinformationen ska handhas av en 
enda enhet i EU och styras av krav som 
fastställs av kommissionen genom 
delegerade akter. De delegerade akterna 
ska också föreskriva förfarandet för 
utnämningen av denna enhet genom ett 
öppet anbudsförfarande som ska skötas av 
kommissionen.
3. Den europeiska konsoliderade 
handelsinformationen ska utvidgas till att 
även omfatta andra finansiella instrument 
än aktier, särskilt obligationer, minst (2) 
år efter att detta direktiv har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 1192
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den information som offentliggörs genom 
ett godkänt publiceringsarrangemang ska 
minst inkludera följande:
(a) Identifieringskod för det finansiella 
instrumentet.
(b) Det pris som gällde då transaktionen 
genomfördes.
(c) Transaktionsvolym.
(d) Tidpunkt för transaktionen.
(e) Tidpunkt då transaktionen 
rapporterades.
(f) Prisnotering för transaktionen.
(g) Den handelsplats där transaktionen 
genomfördes, eller i annat fall koden 
"OTC".
(h) I tillämpliga fall, en indikator som 
visar att särskilda villkor gällde för 
transaktionen.

Or. en

Motivering

En förutsättning för att den föreslagna kommersiella lösningen för marknadsdata levererar 
korrekt och överkomlig konsoliderad information är att Esma utfärdar gemensamma 
europeiska uppgiftsstandarder och att kvaliteten och konsekvensen i uppgifterna garanteras 
av de reglerade godkända publiceringsarrangemangen som gör marknadsuppgifterna 
offentliga.

Ändringsförslag 1193
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Hemmedlemsstaten ska kräva att en 
tillhandahållare av konsoliderad 
handelsinformation har inrättat adekvata 

1. Hemmedlemsstaten ska kräva att en 
tillhandahållare av konsoliderad 
handelsinformation har inrättat adekvata 
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strategier och arrangemang för att samla in 
den information som offentliggjorts i 
enlighet med artiklarna 5 och 19 i 
förordning (EU) nr …/… [MiFIR], slå 
samman den till en kontinuerlig 
elektroniskt dataström och göra 
informationen tillgänglig för allmänheten 
så nära realtid som det är tekniskt möjligt, 
på rimliga affärsmässiga villkor och 
inklusive, åtminstone, följande uppgifter:

strategier och arrangemang för att samla in 
den information som offentliggjorts i 
enlighet med artiklarna 5 och 19 i 
förordning (EU) nr …/… [MiFIR], slå 
samman den till en kontinuerlig 
elektroniskt dataström och göra 
informationen tillgänglig för allmänheten i
realtid, på rimliga affärsmässiga villkor 
och inklusive, åtminstone, följande 
uppgifter:

Or. en

Motivering

För att undvika tveksamheter bör ordalydelsen helst ändras så att ”i realtid” ersätter ”så 
nära realtid som det är tekniskt möjligt”. Den senare lydelsen finns kvar från MiFID1 och 
avsåg i huvudsak transparens efter OTC-handel, vilket innebär att högst tre minuters 
fördröjning räknas som realtid, i de fall då handeln skedde över telefon.

Ändringsförslag 1194
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) I tillämpliga fall, det automatiska 
handelssystem som genererade 
transaktionen.

Or. en

Motivering

Eftersom en stor del av transaktionsvolymen genereras av algoritmer snarare än av 
människor, är det viktigt att veta vilken algoritm som var inblandad.

Ändringsförslag 1195
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – stycke 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) Transaktionstyp, om transaktionen 
genomfördes ”OTC”.

Or. en

Ändringsförslag 1196
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – stycke 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Om transaktionen var en blankning 
enligt definitionen i artikel 2.1 b i 
förordning (EU) nr 236/2012.

Or. en

Ändringsförslag 1197
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Informationen ska göras tillgänglig 
kostnadsfritt 15 minuter efter 
offentliggörandet av en transaktion. 
Hemmedlemsstaten ska kräva att 
tillhandahållaren av konsoliderad 
handelsinformation på ett effektivt och 
konsekvent sätt ska kunna sprida sådan 
information på ett sätt som säkerställer 
snabb tillgång till informationen, på icke-
diskriminerande grunder och i format som 

Den konsoliderade informationen efter 
handel ska göras tillgänglig utan några 
licensavgifter för uppgifterna 15 minuter 
efter offentliggörandet. Tillgång till 
realtidsdata för yrkesutövarna på 
marknaden bör ges till en rimlig 
kommersiell kostnad, som ska tas ut av 
tillhandahållaren av konsoliderad 
handelsinformation. Hemmedlemsstaten 
ska kräva att tillhandahållaren av 
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är lätta att komma åt och att använda för 
marknadsdeltagare.

konsoliderad handelsinformation på ett 
effektivt och konsekvent sätt ska kunna 
sprida sådan information på ett sätt som 
säkerställer snabb tillgång till 
informationen, på icke-diskriminerande 
grunder och i format som är lätta att 
komma åt och att använda för 
marknadsdeltagare.

Or. en

Motivering

Informationen ska göras tillgänglig kostnadsfritt 15 minuter efter offentliggörandet av en 
transaktion. Ordalydelsen bör anpassas så att den gör det möjligt för tillhandahållaren av 
konsoliderad handelsinformation att kunna få betalt för den sammanställning som den 
erbjuder som tjänst. Eftersom datakällorna (handelsplatserna) i det här fallet inte tar ut 
några datalicensavgifter skulle en mycket kostnadseffektiv lösning kunna hittas.

Ändringsförslag 1198
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 2 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) I tillämpliga fall, det automatiska 
handelssystem som genererade 
transaktionen.

Or. en

Ändringsförslag 1199
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 2 – stycke 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) Transaktionstyp, om transaktionen 
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genomfördes ”OTC”.

Or. en

Ändringsförslag 1200
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Informationen ska göras tillgänglig
kostnadsfritt 15 minuter efter 
offentliggörandet av en transaktion.
Hemmedlemsstaten ska kräva att 
tillhandahållaren av konsoliderad 
handelsinformation på ett effektivt och 
konsekvent sätt ska kunna sprida sådan 
information på ett sätt som säkerställer 
snabb tillgång till informationen, på
icke-diskriminerande grunder och i 
allmänt accepterade format som är 
driftskompatibla och lätta att komma åt och 
att använda för marknadsdeltagare.

Den konsoliderade informationen efter 
handel ska göras tillgänglig utan några 
uppgiftslicensavgifter för offentlig 
information 15 minuter efter 
offentliggörandet av en transaktion.
Yrkesutövarna på marknaden bör ges 
tillgång till realtidsdata till en rimlig 
kommersiell kostnad, som ska tas ut av 
tillhandahållaren av konsoliderad 
handelsinformation. Hemmedlemsstaten 
ska kräva att tillhandahållaren av 
konsoliderad handelsinformation på ett 
effektivt och konsekvent sätt ska kunna 
sprida sådan information på ett sätt som 
säkerställer snabb tillgång till 
informationen, på icke-diskriminerande
grunder och i allmänt accepterade format 
som är driftskompatibla och lätta att 
komma åt och att använda för 
marknadsdeltagare.

Or. en

Motivering

Informationen ska göras tillgänglig kostnadsfritt 15 minuter efter offentliggörandet av en 
transaktion. Ordalydelsen bör anpassas så att den gör det möjligt för tillhandahållaren av 
konsoliderad handelsinformation att kunna få betalt för den sammanställning som den 
erbjuder som tjänst. Eftersom datakällorna (handelsplatserna) i det här fallet inte tar ut 
några datalicensavgifter skulle en mycket kostnadseffektiv lösning kunna hittas.
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Ändringsförslag 1201
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Hemmedlemsstaten ska kräva att 
tillhandahållaren av konsoliderad 
handelsinformation ska säkerställa att de 
data som tillhandahålls har sammanställts 
från åtminstone de reglerade marknaderna, 
MTF-plattformarna, OTF-plattformarna 
och de godkända 
publiceringsarrangemangen och för de 
finansiella instrument som specificeras 
genom delegerade akter enligt punkt 8 c.

3. Hemmedlemsstaten ska kräva att 
tillhandahållaren av konsoliderad 
handelsinformation ska säkerställa att de 
data som tillhandahålls har sammanställts 
från alla de reglerade marknaderna, 
MTF-plattformarna, OTF-plattformarna 
och de godkända 
publiceringsarrangemangen och för de 
finansiella instrument som omfattas av 
detta direktiv i syfte att säkerställa 
tillhandahållandet av en fullständig 
konsoliderad handelsinformation.

Or. en

Motivering

Det enda sättet att säkerställa en fullständig, konsoliderad handelsinformation från 
konkurrerande kommersiella tillhandahållare är om man kräver att de sammanställer data 
från alla registrerade godkända publiceringsarrangemang. Därför kommer alla transaktioner 
som ska rapporteras att konsolideras. Tillhandahållarna av konsoliderad handelsinformation 
kommer att fortsätta konkurrera men investererare kommer att ha en fullständig konsoliderad 
handelsinformation som ger dem möjlighet att avgöra om deras order verkligen genomfördes 
på bästa sätt.

Ändringsförslag 1202
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Hemmedlemsstaten ska kräva att 
tillhandahållaren av konsoliderad 
handelsinformation ska säkerställa att de 
data som tillhandahålls har sammanställts 
från åtminstone de reglerade marknaderna, 

3. Esma ska kräva att tillhandahållaren av 
konsoliderad handelsinformation ska 
säkerställa att de data som tillhandahålls 
har sammanställts från åtminstone de 
reglerade marknaderna, 
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MTF-plattformarna, OTF-plattformarna 
och de godkända 
publiceringsarrangemangen och för de
finansiella instrument som specificeras 
genom delegerade akter enligt punkt 8 c.

MTF-plattformarna, OTF-plattformarna 
och de godkända 
publiceringsarrangemangen och för alla
finansiella instrument.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 1203
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Hemmedlemsstaten ska kräva att 
tillhandahållaren av konsoliderad 
handelsinformation ska säkerställa att de 
data som tillhandahålls har sammanställts 
från åtminstone de reglerade marknaderna, 
MTF-plattformarna, OTF-plattformarna
och de godkända 
publiceringsarrangemangen och för de 
finansiella instrument som specificeras 
genom delegerade akter enligt punkt 8 c.

3. Hemmedlemsstaten ska kräva att 
tillhandahållaren av konsoliderad 
handelsinformation ska säkerställa att de 
data som tillhandahålls har sammanställts 
från åtminstone de reglerade marknaderna, 
MTF-plattformarna och de godkända 
publiceringsarrangemangen och för de 
finansiella instrument som specificeras 
genom delegerade akter enligt punkt 8 c.
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Or. en

Ändringsförslag 1204
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
94 i fråga om åtgärder för att klargöra vad 
som utgör rimliga affärsmässiga villkor för 
tillhandahållandet av tillträde till 
dataströmmar i enlighet med punkterna 1 
och 2.

7. Kommissionen ska senast den […]* 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
94 i fråga om åtgärder för att klargöra vad 
som utgör rimliga affärsmässiga villkor för 
tillhandahållandet av tillträde till 
dataströmmar i enlighet med punkterna 1 
och 2.

_________________
*EUT: Vänligen för in datum: Sex 
månader efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Förtydligande och fastställande av en tidsfrist för kommissionens agerande.

Ändringsförslag 1205
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

8. Kommissionen ska senast den […] anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 94 
för att fastställa

_________________
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*EUT: Vänligen för in datum: Sex 
månader efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Förtydligande och fastställande av en tidsfrist för kommissionens agerande.

Ändringsförslag 1206
Kay Swinburne

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 8 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) de handelsplatser och godkända 
publiceringsarrangemang och de 
finansiella instrument för vilka data 
måste tillhandahållas i dataströmmen,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1207
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 8 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) de handelsplatser och godkända 
publiceringsarrangemang och de 
finansiella instrument för vilka data 
måste tillhandahållas i dataströmmen,

utgår

Or. en

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 1208
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 8 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) andra sätt att säkerställa att de data som 
offentliggörs av olika tillhandahållare av 
konsoliderad handelsinformation är 
sinsemellan överensstämmande och 
möjliggör uttömmande kartläggning och 
korshänvisning i förhållande till liknande 
data från andra källor.

(d) andra sätt att säkerställa att de data som 
offentliggörs av olika tillhandahållare av 
konsoliderad handelsinformation är 
desamma.

Or. en

Motivering

Det nuvarande förslaget skulle kunna återspegla nuvarande marknadspraxis (två mycket 
olika uppsättningar data kan ändå stämma överens med varandra, om olikheterna kan 
förklaras). Resultatet är dock inte en enda uppsättning data som kan fås från olika källor.  
Därför syftar ändringsförslaget till att uppnå detta.

Ändringsförslag 1209
Pervenche Berès
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Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Kommissionen ska utse en enda 
europeisk tillhandahållare av 
konsoliderad handelsinformation genom 
ett rättvist och transparent 
anbudsförfarande. Vid valet av 
tillhandahållare ska kommissionen ta 
hänsyn till i vilken omfattning 
kandidaterna kan uppfylla villkoren i 
denna artikel, den tjänstekvalitet de 
erbjuder och deras avgifter.
I syfte att säkerställa ett rättvist och 
transparent öppet anbudsförfarande ska 
Esma utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn för att fastställa de 
standarder som ska användas i 
anbudsförfarandet.

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 1210
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 67a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 67a
En gemensam konsoliderad databas

Esma ska senast den […]* till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen avge ett yttrande om 
tillgängligheten av högkvalitativ 
information efter handel som, i enlighet 
med artiklarna 5 och 19 i förordning (EU) 
nr …/… [MiFIR], offentliggörs i ett 
konsoliderat format som omfattar hela 
marknaden i enlighet med 
användarvänliga standarder till en rimlig 
kostnad.
Om Esma anser att informationen efter 
handel, offentliggjord i enlighet med 
artiklarna 5 och 19, inte finns tillgänglig, 
inte är av hög kvalitet eller inte omfattar 
hela marknaden, ska Esma avge ett 
negativt yttrande.
Vid ett negativt yttrande ska 
kommissionen inom 3 månader efter 
mottagandet av det negativa yttrandet från 
Esma i enlighet med artikel 94 anta en 
delegerad akt avseende åtgärder som 
specificerar inrättandet av en enda enhet 
som sammanställer konsoliderad 
handelsinformation med information efter 
handel, som offentliggörs i enlighet med 
artiklarna 5 och 19.
Esma ska senast den […] till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen avge ett yttrande om 
tillgängligheten av högkvalitativ 
information efter handel som, i enlighet 
med artiklarna 9 och 20 i förordning (EU) 
nr …/… [MiFIR], offentliggörs i ett 
konsoliderat format som omfattar hela 
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marknaden i enlighet med 
användarvänliga standarder till en rimlig 
kostnad.
Om Esma anser att informationen efter 
handel, offentliggjord i enlighet med 
artiklarna 9 och 20, inte finns tillgänglig, 
inte är av hög kvalitet eller inte omfattar 
hela marknaden, ska Esma avge ett 
negativt yttrande.
Vid ett negativt yttrande ska 
kommissionen inom 3 månader efter 
mottagandet av det negativa yttrandet från 
Esma i enlighet med artikel 94 anta en 
delegerad akt avseende åtgärder som 
specificerar inrättandet av en enda enhet 
som sammanställer konsoliderad 
handelsinformation med information efter 
handel, som offentliggörs i enlighet med 
artiklarna 9 och 20.
_____________________
*EUT, för in datum: 6 månader efter 
tillämpningen av detta direktiv.
**EUT, för in datum: 1 år efter dagen för 
tillämpning av detta direktiv.

Or. en


