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Ændringsforslag 97
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den finansielle krise har afsløret en 
række svagheder med hensyn til de 
finansielle markeders gennemsigtighed. 
En styrkelse af denne gennemsigtighed er 
således et af de fælles principper i 
bestræbelserne på at styrke det finansielle 
system som bekræftet på G20-topmødet i 
London den 2. april 2009. For at øge 
gennemsigtigheden og forbedre det indre 
marked for finansielle instrumenter bør der 
indføres nye rammer med ensartede krav til 
gennemsigtigheden af de transaktioner, der 
udføres på markederne for finansielle 
instrumenter. Dette regelsæt bør bestå af en 
række fyldestgørende regler for en bred 
vifte af finansielle instrumenter. Det bør 
supplere de krav om gennemsigtighed, der 
er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004, for 
ordrer og transaktioner i aktier.

(1) Den seneste finansielle krise har endnu 
en gang påvist, at markederne på ingen 
måde er effektive. Det er nærmere det 
modsatte, der er tilfældet. 
Underregulerede markeder bliver nemt 
uigennemsigtige, hvilket medfører 
overdreven spekulation og dannelse af 
økonomiske bobler med ødelæggende 
socioøkonomiske konsekvenser. Målet 
med denne revision er at sætte en stopper 
for skadelig spekulation og at støtte 
kanaliseringen af opsparing over i 
produktive investeringer. En styrkelse af 
denne gennemsigtighed er et af de fælles 
principper i bestræbelserne på at styrke det 
finansielle system som bekræftet på G20-
topmødet i London den 2. april 2009. For 
at øge gennemsigtigheden og forbedre det 
indre marked for finansielle instrumenter 
bør der indføres nye rammer med ensartede 
krav til gennemsigtigheden af de 
transaktioner, der udføres på markederne 
for finansielle instrumenter. Dette regelsæt 
bør bestå af en række fyldestgørende regler 
for en bred vifte af finansielle instrumenter. 
Det bør supplere de krav om 
gennemsigtighed, der er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF af 21. april 2004, for ordrer og 
transaktioner i aktier.

Or. en

Ændringsforslag 98
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der bør indføres definitioner af 
"reguleret marked" og "MHF", som er 
indbyrdes nøje afstemte, således at de 
afspejler det forhold, at begreberne dækker 
over samme funktion (organiseret handel). 
Definitionerne bør ikke omfatte bilaterale 
systemer, hvor et investeringsselskab 
udfører hver handel for egen regning, selv 
om det optræder som en risikofri modpart, 
der skydes ind mellem køber og sælger. 
Udtrykket "system" omfatter såvel alle 
markeder, der består af både et regelsæt og 
en markedsplatform, som markeder, der 
udelukkende fungerer på grundlag af et 
regelsæt. Regulerede markeder og MHF'er 
er ikke tvunget til at forvalte et "teknisk" 
system til matchning af ordrer. Et marked, 
som udelukkende består af et regelsæt for 
optagelsen af medlemmer, optagelsen af 
instrumenter til handel, handel mellem 
medlemmer, transaktionsindberetning og i 
givet fald gennemsigtighedskrav, er i 
denne retsakts forstand et reguleret marked 
eller en MHF, og de transaktioner, der 
udføres i henhold til disse regler, anses for 
at være udført i henhold til et reguleret 
markeds eller en MHF's system. Udtrykket 
"købs- og salgsinteresser" skal opfattes 
bredt og omfatte ordrer, prisstillelser og 
interessemarkeringer. Kravet om, at 
interesserne skal sammenbringes i systemet 
efter faste regler, som fastsættes af 
systemets operatør, skal forstås således, at 
interesserne sammenbringes efter 
systemets regler eller ved brug af systemets 
protokoller eller interne driftsprocedurer 
(inklusive it-procedurer). Ved "faste 
regler" forstås, at reglerne ikke giver det 
investeringsselskab, der driver en MHF, 
nogen skønsbeføjelse med hensyn til, 
hvorledes interesserne kan matches. 
Definitionerne kræver, at interesserne 
sammenbringes på en sådan måde, at det 

(6) Der bør klarlægges definitioner af 
"reguleret marked" og "MHF", som 
forbliver indbyrdes nøje afstemte, således 
at de afspejler det forhold, at begreberne 
dækker over samme funktion (organiseret 
handel). Definitionerne bør ikke omfatte 
bilaterale systemer, hvor et 
investeringsselskab udfører hver handel for 
egen regning, selv om det optræder som en 
risikofri modpart, der skydes ind mellem 
køber og sælger. Udtrykket "system" 
omfatter såvel alle markeder, der består af 
både et regelsæt og en markedsplatform, 
som markeder, der udelukkende fungerer 
på grundlag af et regelsæt. Regulerede 
markeder og MHF'er er ikke tvunget til at 
forvalte et "teknisk" system til matchning 
af ordrer. Et marked, som udelukkende 
består af et regelsæt for optagelsen af 
medlemmer, optagelsen af instrumenter til 
handel, handel mellem medlemmer, 
transaktionsindberetning og i givet fald 
gennemsigtighedskrav, er i denne retsakts 
forstand et reguleret marked eller en MHF, 
og de transaktioner, der udføres i henhold 
til disse regler, anses for at være udført i 
henhold til et reguleret markeds eller en 
MHF's system. Udtrykket "købs- og 
salgsinteresser" skal opfattes bredt og 
omfatte ordrer, prisstillelser og 
interessemarkeringer. For at afhjælpe en 
af de væsentligste uklarheder i det 
oprindelige direktiv bør definitionerne af 
"reguleret marked" og "MHF" ikke 
omfatte nogen henvisning til krav 
vedrørende disse markedspladser. De 
aktuelle krav vedrørende disse to typer 
markedspladser bør bibeholdes, men 
forelægges adskilt fra definitionerne for 
at sikre, at definitionen dækker 
handelsfunktionen, som dermed bliver 
underkastet et klart sæt regler. Et af de 
vigtige krav vedrører forpligtelsen om, at 
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fører til indgåelsen af en kontrakt, hvis 
udførelse skal foregå efter systemets regler 
eller ved brug af systemets protokoller eller 
interne driftsprocedurer.

interesserne skal sammenbringes i systemet 
efter faste regler, som fastsættes af 
systemets operatør, hvilket skal forstås 
således, at interesserne sammenbringes 
efter systemets regler eller ved brug af 
systemets protokoller eller interne 
driftsprocedurer (inklusive it-procedurer). 
Ved "faste regler" forstås, at reglerne ikke 
giver det investeringsselskab, der driver en 
MHF, nogen skønsbeføjelse med hensyn 
til, hvorledes interesserne kan matches. 
Definitionerne kræver, at interesserne 
sammenbringes på en sådan måde, at det 
fører til indgåelsen af en kontrakt, hvis 
udførelse skal foregå efter systemets regler 
eller ved brug af systemets protokoller eller 
interne driftsprocedurer.

Or. en

Begrundelse

In the original MiFID, RM and MTF definitions were introduced for the first time, whereas 
now the definitions need to be re-visited to clarify any area that has been a source of 
uncertainty. Specifically, the inclusion of one of the requirements on RMs and MTFs –
nondiscretionary execution – in the definitions of these venues has been a major source of 
uncertainty and must be addressed. While the obligation of non-discretionary execution 
should remain as an obligation for both RMs and MTFs, it should not be included in the 
definition of either the RMs or MTFs to clearly separate the activity from the regime 
applicable to that activity.

Ændringsforslag 99
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der bør indføres definitioner af 
"reguleret marked" og "MHF", som er 
indbyrdes nøje afstemte, således at de 
afspejler det forhold, at begreberne dækker 
over samme funktion (organiseret handel). 
Definitionerne bør ikke omfatte bilaterale

(6) Der bør indføres definitioner af 
"reguleret marked", "MHF" og "OHF" 
for at dække over funktionen organiseret 
multilateral handel. Definitionerne af 
"reguleret marked" og "MHF" bør være
indbyrdes afstemte, således at de afspejler 
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systemer, hvor et investeringsselskab 
udfører hver handel for egen regning, selv 
om det optræder som en risikofri modpart, 
der skydes ind mellem køber og sælger. 
Udtrykket "system" omfatter såvel alle 
markeder, der består af både et regelsæt og 
en markedsplatform, som markeder, der 
udelukkende fungerer på grundlag af et 
regelsæt. Regulerede markeder og MHF'er
er ikke tvunget til at forvalte et "teknisk"
system til matchning af ordrer. Et marked, 
som udelukkende består af et regelsæt for 
optagelsen af medlemmer, optagelsen af 
instrumenter til handel, handel mellem 
medlemmer, transaktionsindberetning og i 
givet fald gennemsigtighedskrav, er i 
denne retsakts forstand et reguleret marked 
eller en MHF, og de transaktioner, der 
udføres i henhold til disse regler, anses for 
at være udført i henhold til et reguleret 
markeds eller en MHF's system. Udtrykket 
"købs- og salgsinteresser" skal opfattes 
bredt og omfatte ordrer, prisstillelser og 
interessemarkeringer. Kravet om, at 
interesserne skal sammenbringes i systemet 
efter faste regler, som fastsættes af 
systemets operatør, skal forstås således, at 
interesserne sammenbringes efter 
systemets regler eller ved brug af systemets 
protokoller eller interne driftsprocedurer 
(inklusive it-procedurer). Ved "faste 
regler" forstås, at reglerne ikke giver det 
investeringsselskab, der driver en MHF, 
nogen skønsbeføjelse med hensyn til, 
hvorledes interesserne kan matches. 
Definitionerne kræver, at interesserne 
sammenbringes på en sådan måde, at det 
fører til indgåelsen af en kontrakt, hvis 
udførelse skal foregå efter systemets 
regler eller ved brug af systemets 
protokoller eller interne driftsprocedurer.

det forhold, at begreberne rent faktisk
dækker over samme type organiseret 
handel. Definitionen af "OHF" bør være 
ligelydende, men bør give OHF-
operatøren mere fleksibilitet med hensyn 
til, hvordan reglerne og procedurerne 
opstilles, med henblik på at sikre, at den 
dækker over alle former for organiseret 
multilateral handel, som ikke falder ind 
under kategorierne "reguleret marked" 
og "MHF". Definitionerne bør ikke 
udelukke systemer, hvor operatøren 
handler risikofrit og skydes ind mellem 
køber og sælger. Udtrykket "system" 
omfatter såvel alle markeder, der består af 
både et regelsæt og en markedsplatform, 
som markeder, der udelukkende fungerer 
på grundlag af et regelsæt. Regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er er ikke 
tvunget til at forvalte et centralt 
ordrebeholdningssystem til matchning af 
ordrer, men kan forvalte andre 
handelsprotokoller, herunder systemer, 
hvorved brugerne kan anmode om 
prisstillelser fra flere leverandører. Et 
marked, som udelukkende består af et 
regelsæt for optagelsen af medlemmer, 
optagelsen af instrumenter til handel, 
handel mellem medlemmer, 
transaktionsindberetning og i givet fald 
gennemsigtighedskrav, er i denne retsakts 
forstand et reguleret marked, en MHF eller 
en OHF, og de transaktioner, der udføres i 
henhold til disse regler, anses for at være 
udført i henhold til et reguleret markeds 
eller en MHF's eller OHF's system. 
Definitionerne kræver, at købs- og 
salgsinteresserne sammenbringes på en 
sådan måde, at det fører til indgåelsen af 
en kontrakt, hvis udførelse skal foregå 
efter systemets regler eller ved brug af 
systemets protokoller eller interne 
driftsprocedurer. Udtrykket "købs- og 
salgsinteresser" skal opfattes bredt og 
omfatte ordrer, prisstillelser og 
interessemarkeringer. Regulerede 
markeder og MHF'er bør underkastes et 
krav om, at interesserne skal 
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sammenbringes i systemet efter faste 
regler, som fastsættes af systemets 
operatør, hvilket skal forstås således, at 
interesserne sammenbringes efter 
systemets regler eller ved brug af systemets 
protokoller eller interne driftsprocedurer 
(inklusive it-procedurer). Disse regler
giver ikke det regulerede marked eller
investeringsselskab, der driver en MHF, 
nogen skønsbeføjelse med hensyn til, 
hvorledes interesserne kan matches.

Or. en

Begrundelse

Alle markedspladser – regulerede markeder, MHF'er og OHF'er – bør underkastes 
enslydende krav på højt plan vedrørende adgang til og udførelse af handler gennem systemet. 
For at sikre tilstrækkelig fleksibilitet inden for ordningen til at dække mæglernetværk og visse 
typer markedspladser for handel med standardiserede, likvide derivater er det imidlertid 
nødvendigt at give OHF-operatørerne en vis grad af større fleksibilitet med hensyn til, 
hvordan de opstiller deres regler og procedurer. 

Ændringsforslag 100
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der bør indføres definitioner af 
"reguleret marked" og "MHF", som er
indbyrdes nøje afstemte, således at de 
afspejler det forhold, at begreberne dækker 
over samme funktion (organiseret handel). 
Definitionerne bør ikke omfatte bilaterale 
systemer, hvor et investeringsselskab 
udfører hver handel for egen regning, selv 
om det optræder som en risikofri modpart, 
der skydes ind mellem køber og sælger.
Udtrykket "system" omfatter såvel alle 
markeder, der består af både et regelsæt og 
en markedsplatform, som markeder, der 
udelukkende fungerer på grundlag af et 
regelsæt. Regulerede markeder og MHF'er 

(6) Definitionerne af "reguleret marked" 
og "MHF" bør forblive indbyrdes nøje 
afstemte, således at de afspejler det 
forhold, at begreberne dækker over samme 
funktion (organiseret handel). 
Definitionerne bør ikke omfatte bilaterale 
systemer, hvor et investeringsselskab 
udfører hver handel for egen regning, selv 
om det optræder som en risikofri modpart, 
der skydes ind mellem køber og sælger. 
Udtrykket "system" omfatter såvel alle 
markeder, der består af både et regelsæt og 
en markedsplatform, som markeder, der 
udelukkende fungerer på grundlag af et 
regelsæt. Regulerede markeder og MHF'er 
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er ikke tvunget til at forvalte et "teknisk" 
system til matchning af ordrer. Et marked, 
som udelukkende består af et regelsæt for 
optagelsen af medlemmer, optagelsen af 
instrumenter til handel, handel mellem 
medlemmer, transaktionsindberetning og i 
givet fald gennemsigtighedskrav, er i 
denne retsakts forstand et reguleret marked 
eller en MHF, og de transaktioner, der 
udføres i henhold til disse regler, anses for 
at være udført i henhold til et reguleret 
markeds eller en MHF's system. Udtrykket 
"købs- og salgsinteresser" skal opfattes 
bredt og omfatte ordrer, prisstillelser og 
interessemarkeringer. Kravet om, at 
interesserne skal sammenbringes i systemet 
efter faste regler, som fastsættes af 
systemets operatør, skal forstås således, at 
interesserne sammenbringes efter 
systemets regler eller ved brug af systemets 
protokoller eller interne driftsprocedurer 
(inklusive it-procedurer). Ved "faste 
regler" forstås, at reglerne ikke giver det 
investeringsselskab, der driver en MHF, 
nogen skønsbeføjelse med hensyn til, 
hvorledes interesserne kan matches. 
Definitionerne kræver, at interesserne 
sammenbringes på en sådan måde, at det 
fører til indgåelsen af en kontrakt, hvis 
udførelse skal foregå efter systemets regler 
eller ved brug af systemets protokoller eller 
interne driftsprocedurer.

er ikke tvunget til at forvalte et "teknisk" 
system til matchning af ordrer. Et marked, 
som udelukkende består af et regelsæt for 
optagelsen af medlemmer, optagelsen af 
instrumenter til handel, handel mellem 
medlemmer, transaktionsindberetning og i 
givet fald gennemsigtighedskrav, er i 
denne retsakts forstand et reguleret marked 
eller en MHF, og de transaktioner, der 
udføres i henhold til disse regler, anses for 
at være udført i henhold til et reguleret 
markeds eller en MHF's system. Udtrykket 
"købs- og salgsinteresser" skal opfattes 
bredt og omfatte ordrer, prisstillelser og 
interessemarkeringer. For at gøre de 
regulerede markeders og MHF'ers 
handelsfunktion udtrykkelig bør 
definitionerne af "reguleret marked" og 
"MHF" underkastes et klart sæt regler. 
Derfor bør kravene til de forskellige typer 
markedspladser anføres separat. De krav, 
der skal holdes adskilt, vedrører 
forpligtelsen om, at interesserne skal 
sammenbringes i systemet efter faste 
regler, som fastsættes af systemets 
operatør, hvilket skal forstås således, at 
interesserne sammenbringes efter 
systemets regler eller ved brug af systemets 
protokoller eller interne driftsprocedurer 
(inklusive it-procedurer). Ved "faste 
regler" forstås, at reglerne ikke giver det 
investeringsselskab, der driver en MHF, 
nogen skønsbeføjelse med hensyn til, 
hvorledes interesserne kan matches. 
Definitionerne kræver, at interesserne 
sammenbringes på en sådan måde, at det 
fører til indgåelsen af en kontrakt, hvis 
udførelse skal foregå efter systemets regler 
eller ved brug af systemets protokoller eller 
interne driftsprocedurer.

Or. en

Begrundelse

To eliminate the loophole used by Broker Crossing Networks (BCNs) to circumvent the MTF 
definition. It is proposed to include an explicit difference between the function (i.e. to cross 
multilaterally) and the rules which have to be followed if a venue offers this type of trading 
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(i.e. treat all client order equally and fairly in a non-discretionary manner). Today, BCNs are 
not following non-discretionary execution rules whereas they are doing the same business as 
MTFs. Regulated Markets and MTFs should be obliged to provide non-discretionary 
execution. However, the non-discretionary execution requirement should be eliminated from 
the definition of what is an MTF or regulated Market to close the current loophole which has 
been used by BCNs. This fact should be clarified and explained in the recital so as to avoid 
ambiguity.

Ændringsforslag 101
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der bør indføres definitioner af 
"reguleret marked" og "MHF", som er 
indbyrdes nøje afstemte, således at de 
afspejler det forhold, at begreberne dækker 
over samme funktion (organiseret handel). 
Definitionerne bør ikke omfatte bilaterale 
systemer, hvor et investeringsselskab 
udfører hver handel for egen regning, selv 
om det optræder som en risikofri modpart, 
der skydes ind mellem køber og sælger. 
Udtrykket "system" omfatter såvel alle 
markeder, der består af både et regelsæt og 
en markedsplatform, som markeder, der 
udelukkende fungerer på grundlag af et 
regelsæt. Regulerede markeder og MHF'er 
er ikke tvunget til at forvalte et "teknisk" 
system til matchning af ordrer. Et marked, 
som udelukkende består af et regelsæt for 
optagelsen af medlemmer, optagelsen af 
instrumenter til handel, handel mellem 
medlemmer, transaktionsindberetning og i 
givet fald gennemsigtighedskrav, er i 
denne retsakts forstand et reguleret marked 
eller en MHF, og de transaktioner, der 
udføres i henhold til disse regler, anses for 
at være udført i henhold til et reguleret 
markeds eller en MHF's system. Udtrykket 
"købs- og salgsinteresser" skal opfattes 
bredt og omfatte ordrer, prisstillelser og 
interessemarkeringer. Kravet om, at 

(6) Der bør klarlægges definitioner af 
"reguleret marked" og "MHF", som er
indbyrdes nøje afstemte, således at de 
afspejler det forhold, at begreberne dækker 
over samme funktion (organiseret handel). 
Definitionerne bør ikke omfatte bilaterale 
systemer, hvor et investeringsselskab 
udfører hver handel for egen regning, selv 
om det optræder som en risikofri modpart, 
der skydes ind mellem køber og sælger. 
Udtrykket "system" omfatter såvel alle 
markeder, der består af både et regelsæt og 
en markedsplatform, som markeder, der 
udelukkende fungerer på grundlag af et 
regelsæt. Regulerede markeder og MHF'er 
er ikke tvunget til at forvalte et "teknisk" 
system til matchning af ordrer. Et marked, 
som udelukkende består af et regelsæt for 
optagelsen af medlemmer, optagelsen af 
instrumenter til handel, handel mellem 
medlemmer, transaktionsindberetning og i 
givet fald gennemsigtighedskrav, er i 
denne retsakts forstand et reguleret marked 
eller en MHF, og de transaktioner, der 
udføres i henhold til disse regler, anses for 
at være udført i henhold til et reguleret 
markeds eller en MHF's system. Udtrykket 
"købs- og salgsinteresser" skal opfattes 
bredt og omfatte ordrer, prisstillelser og 
interessemarkeringer. Et af de vigtige krav 



PE489.472v01-00 10/179 AM\901839DA.doc

DA

interesserne skal sammenbringes i systemet 
efter faste regler, som fastsættes af 
systemets operatør, skal forstås således, at 
interesserne sammenbringes efter 
systemets regler eller ved brug af systemets 
protokoller eller interne driftsprocedurer 
(inklusive it-procedurer). Ved "faste 
regler" forstås, at reglerne ikke giver det 
investeringsselskab, der driver en MHF, 
nogen skønsbeføjelse med hensyn til, 
hvorledes interesserne kan matches. 
Definitionerne kræver, at interesserne 
sammenbringes på en sådan måde, at det 
fører til indgåelsen af en kontrakt, hvis 
udførelse skal foregå efter systemets regler 
eller ved brug af systemets protokoller eller 
interne driftsprocedurer.

vedrører forpligtelsen om, at interesserne 
skal sammenbringes i systemet efter faste 
regler, som fastsættes af systemets 
operatør, hvilket skal forstås således, at 
interesserne sammenbringes efter 
systemets regler eller ved brug af systemets 
protokoller eller interne driftsprocedurer 
(inklusive it-procedurer). Ved "faste 
regler" forstås, at reglerne ikke giver det 
investeringsselskab, der driver en MHF, 
nogen skønsbeføjelse med hensyn til, 
hvorledes interesserne kan matches. 
Definitionerne kræver, at interesserne 
sammenbringes på en sådan måde, at det 
fører til indgåelsen af en kontrakt, hvis 
udførelse skal foregå efter systemets regler 
eller ved brug af systemets protokoller eller 
interne driftsprocedurer.

Or. en

Ændringsforslag 102
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at gøre de europæiske markeder 
mere gennemsigtige og for at skabe 
ensartede konkurrencevilkår for de 
forskellige markedspladser, der tilbyder 
handelstjenesteydelser, er det nødvendigt at 
indføre en ny kategori af handelsfacilitet 
(organiseret handelsfacilitet - OHF).
Denne nye kategori defineres bredt, 
således at den nu og i fremtiden vil kunne 
omfatte alle typer af organiseret udførelse 
og formidling af handel, der ikke svarer til 
de eksisterende markedspladsers 
funktioner eller reguleringsmæssige 
specifikationer. Det er således nødvendigt 
at indføre passende organisatoriske krav og 
gennemsigtighedsregler, der fremmer en 
effektiv prisfastsættelse. Denne nye 

(7) For at gøre de europæiske markeder 
mere gennemsigtige, mere sikre, mere 
effektive, og for at skabe ensartede 
konkurrencevilkår for de forskellige 
markedspladser, der tilbyder
handelstjenesteydelser, er det nødvendigt at 
klarlægge de eksisterende kategorier af 
markedspladser, så al funktionelt set 
identisk handel underkastes identiske 
regler. Disse klarlæggelser bør omfatte 
alle væsentlige kilder til uklarhed, således 
at de eksisterende markedspladser nu og i 
fremtiden vil kunne omfatte alle typer af 
organiseret udførelse og formidling af 
handel. Det er således nødvendigt at 
indføre identiske organisatoriske krav og 
gennemsigtighedsregler, der fremmer en 
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kategori omfatter mæglernetværk (broker 
crossing systems), som kan beskrives som 
interne elektroniske matchingsystemer, der 
drives af et investeringsselskab, som 
udfører kundeordrer mod andre 
kundeordrer. Kategorien omfatter
ligeledes systemer, der er i stand til at 
handle clearingegnede og tilstrækkeligt 
likvide derivater. Den omfatter ikke 
faciliteter, hvor der ikke udføres eller 
formidles nogen handel i systemet, 
herunder "opslagstavler", der anvendes til 
at reklamere for købs- og salgsinteresser, 
andre enheder, der samler potentielle købs-
og salgsinteresser, eller elektroniske 
tjenesteydelser til efterfølgende 
handelsbekræftelse.

effektiv prisfastsættelse, samt identiske 
regler rettet mod at sikre objektiv 
udførelse efter faste regler og adgang til 
platformene uden forskelsbehandling.
Klarlæggelsen af definitionerne af 
"reguleret marked", "MHF" og 
"systematisk internalisator" bør sikre, at
mæglernetværk (broker crossing systems), 
som kan beskrives som interne elektroniske 
matchingsystemer, der drives af et 
investeringsselskab, som udfører 
kundeordrer mod andre kundeordrer, 
reguleres enten som MHF'er eller 
systematiske internalisatorer, alt efter 
hvilken handelsfunktion de har. De 
klarlagte definitioner af "reguleret 
marked", "MHF" og "systematisk 
internalisator" bør ligeledes omfatte
systemer, der er i stand til at handle 
clearingegnede og tilstrækkeligt likvide 
derivater. Faciliteter, hvor der ikke udføres
eller formidles nogen handel i systemet, 
herunder "opslagstavler", der anvendes til 
at reklamere for købs- og salgsinteresser, 
andre enheder, der samler potentielle købs-
og salgsinteresser, eller elektroniske 
tjenesteydelser til efterfølgende 
handelsbekræftelse, bør imidlertid fortsat 
defineres som OTC.
(Dette ændringsforslag (dvs. fjernelsen af 
"OHF'er") vedrører hele retsaktsforslaget). 
Hvis det vedtages, skal der foretages 
tilsvarende rettelser i hele teksten, 
herunder i definitionen i artikel 2.)

Or. en

Begrundelse

This wording is needed to ensure that all trading platforms operated by market operators or 
investment firms are subject to proper market rules. The objective is not just to improve 
transparency and to level the playing field, but to ensure that all functionally identical trading 
will be subject to identical rules. As supported by the European Parliament in its December 
2010 Report on Dark Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category 
for any asset class (i.e. OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, 
including the inclusion of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should 
be deleted. Instead, the existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and 
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SI) should be clarified and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which 
should not be subject to the public market rules, must be introduced. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary execution - or operate multilaterally as an MTF. Non-
discretionary execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being 
eroded through the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and 
MTFs above all through the ability of its operators to carry out discretionary execution.

Ændringsforslag 103
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at gøre de europæiske markeder 
mere gennemsigtige og for at skabe 
ensartede konkurrencevilkår for de 
forskellige markedspladser, der tilbyder 
handelstjenesteydelser, er det nødvendigt at 
indføre en ny kategori af handelsfacilitet 
(organiseret handelsfacilitet - OHF). Denne 
nye kategori defineres bredt, således at den 
nu og i fremtiden vil kunne omfatte alle 
typer af organiseret udførelse og 
formidling af handel, der ikke svarer til de 
eksisterende markedspladsers funktioner 
eller reguleringsmæssige specifikationer.
Det er således nødvendigt at indføre 
passende organisatoriske krav og 
gennemsigtighedsregler, der fremmer en 
effektiv prisfastsættelse. Denne nye 
kategori omfatter mæglernetværk (broker 
crossing systems), som kan beskrives som 
interne elektroniske matchingsystemer, der 
drives af et investeringsselskab, som 
udfører kundeordrer mod andre 
kundeordrer. Kategorien omfatter ligeledes 
systemer, der er i stand til at handle 
clearingegnede og tilstrækkeligt likvide 
derivater. Den omfatter ikke faciliteter, 
hvor der ikke udføres eller formidles nogen 
handel i systemet, herunder 

(7) For at gøre de europæiske markeder 
mere gennemsigtige og for at skabe 
ensartede konkurrencevilkår for de 
forskellige markedspladser, der tilbyder 
multilaterale handelstjenesteydelser, er det
nødvendigt at indføre en ny kategori af 
handelsfacilitet (organiseret 
handelsfacilitet - OHF). Denne nye 
kategori defineres bredt, således at den nu 
og i fremtiden vil kunne omfatte alle typer 
af organiseret udførelse og formidling af 
handel, der ikke svarer til de eksisterende 
markedspladsers funktioner eller 
reguleringsmæssige specifikationer. Det er 
således nødvendigt at indføre passende 
organisatoriske krav og 
gennemsigtighedsregler, der fremmer en 
effektiv prisfastsættelse. Denne nye 
kategori omfatter mæglernetværk (broker 
crossing systems), som kan beskrives som 
interne elektroniske matchingsystemer, der 
drives af et investeringsselskab, som 
udfører kundeordrer mod andre 
kundeordrer eller mod egenkapital, når det 
er i systembrugernes bedste interesse.
Kategorien omfatter ligeledes de systemer, 
der er i stand til at handle clearingegnede 
og tilstrækkeligt likvide derivater, men 
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"opslagstavler", der anvendes til at 
reklamere for købs- og salgsinteresser, 
andre enheder, der samler potentielle købs-
og salgsinteresser, eller elektroniske 
tjenesteydelser til efterfølgende 
handelsbekræftelse.

som ikke falder ind under definitionerne 
af eksisterende markedspladser. Den 
omfatter ikke faciliteter, hvor der ikke 
udføres eller formidles nogen handel i 
systemet, herunder "opslagstavler", der 
anvendes til at reklamere for købs- og 
salgsinteresser, andre enheder, der samler 
potentielle købs- og salgsinteresser, eller 
elektroniske tjenesteydelser til 
efterfølgende handelsbekræftelse.

Or. en

Begrundelse

I lyset af kravet om, at handel med standardiserede, likvide derivater udelukkende finder sted 
på markedspladser, er det nødvendigt at sikre et passende udvalg af markedspladser. En
række markedspladser for handel med derivater er allerede godkendt og reguleres som 
MHF'er, hvilket fortsat bør være tilfældet efter gennemførelsen af MiFID/R. OHF-kategorien 
bør kunne omfatte alle andre former for organiseret, multilateral handel, som er nødvendige 
for at understøtte et velfungerende og effektivt marked.

Ændringsforslag 104
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at gøre de europæiske markeder 
mere gennemsigtige og for at skabe 
ensartede konkurrencevilkår for de 
forskellige markedspladser, der tilbyder 
handelstjenesteydelser, er det nødvendigt at 
indføre en ny kategori af handelsfacilitet 
(organiseret handelsfacilitet - OHF).
Denne nye kategori defineres bredt, 
således at den nu og i fremtiden vil kunne 
omfatte alle typer af organiseret udførelse 
og formidling af handel, der ikke svarer til 
de eksisterende markedspladsers 
funktioner eller reguleringsmæssige 
specifikationer. Det er således nødvendigt 
at indføre passende organisatoriske krav og 
gennemsigtighedsregler, der fremmer en 

(7) For at gøre de europæiske markeder 
mere gennemsigtige og effektive og for at 
skabe ensartede konkurrencevilkår for de 
forskellige markedspladser, der tilbyder 
handelstjenesteydelser, er det nødvendigt at 
gøre det klart, at markedspladser, hvor de 
udførte handler er identiske, også skal 
have identiske regler. Nu og i fremtiden 
vil de eksisterende markedspladser kunne 
omfatte alle typer af organiseret udførelse 
og formidling af handel. Det er således 
nødvendigt at indføre identiske 
organisatoriske krav og 
gennemsigtighedsregler, der fremmer en 
effektiv prisfastsættelse, på platforme, der 
har identiske regler for gennemsigtighed, 
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effektiv prisfastsættelse. Denne nye 
kategori omfatter mæglernetværk (broker 
crossing systems), som kan beskrives som 
interne elektroniske matchingsystemer, der 
drives af et investeringsselskab, som 
udfører kundeordrer mod andre 
kundeordrer. Kategorien omfatter 
ligeledes systemer, der er i stand til at 
handle clearingegnede og tilstrækkeligt 
likvide derivater. Den omfatter ikke
faciliteter, hvor der ikke udføres eller 
formidles nogen handel i systemet, 
herunder "opslagstavler", der anvendes til 
at reklamere for købs- og salgsinteresser, 
andre enheder, der samler potentielle købs-
og salgsinteresser, eller elektroniske 
tjenesteydelser til efterfølgende 
handelsbekræftelse.

udførelse efter faste regler, adgang uden 
forskelsbehandling og fuldt 
markedstilsyn. Definitionerne af 
"reguleret marked", "MHF" og 
"systematisk internalisator" bør sikre, at
mæglernetværk (broker crossing systems), 
som kan beskrives som interne elektroniske 
matchingsystemer, der drives af et 
investeringsselskab, som udfører 
kundeordrer mod andre kundeordrer, 
reguleres enten som MHF'er eller 
systematiske internalisatorer, alt efter 
hvilken handelsfunktion de har 
(multilateral eller bilateral).
Definitionerne af "reguleret marked", 
"MHF" og "systematisk internalisator" 
bør ligeledes omfatte systemer, der er i 
stand til at handle clearingegnede og 
tilstrækkeligt likvide derivater. Faciliteter, 
hvor der ikke udføres eller formidles nogen 
handel i systemet, herunder 
"opslagstavler", der anvendes til at 
reklamere for købs- og salgsinteresser, 
andre enheder, der samler potentielle købs-
og salgsinteresser, eller elektroniske 
tjenesteydelser til efterfølgende 
handelsbekræftelse, bør imidlertid fortsat 
defineres som OTC.

Or. en

Begrundelse

Alle handelsplatforme, der styres af markedsoperatører eller investeringsselskaber, bør følge 
de samme regler, herunder for gennemsigtighed, udførelse af transaktioner efter faste regler, 
adgang uden forskelsbehandling og fuldt markedstilsyn. Et marked, hvor de enkelte platforme 
ikke følger de samme regler, navnlig vedrørende udførelse af transaktioner efter faste regler, 
vil bringe prisdannelsesprocessen for handelsprisen samt investorbeskyttelsen i fare.

Ændringsforslag 105
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
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Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at gøre de europæiske markeder 
mere gennemsigtige og for at skabe 
ensartede konkurrencevilkår for de 
forskellige markedspladser, der tilbyder 
handelstjenesteydelser, er det nødvendigt at 
indføre en ny kategori af handelsfacilitet 
(organiseret handelsfacilitet - OHF).
Denne nye kategori defineres bredt, 
således at den nu og i fremtiden vil kunne 
omfatte alle typer af organiseret udførelse 
og formidling af handel, der ikke svarer til 
de eksisterende markedspladsers 
funktioner eller reguleringsmæssige 
specifikationer. Det er således nødvendigt 
at indføre passende organisatoriske krav 
og gennemsigtighedsregler, der fremmer en 
effektiv prisfastsættelse. Denne nye 
kategori omfatter mæglernetværk (broker 
crossing systems), som kan beskrives som 
interne elektroniske matchingsystemer, der 
drives af et investeringsselskab, som 
udfører kundeordrer mod andre 
kundeordrer. Kategorien omfatter 
ligeledes systemer, der er i stand til at 
handle clearingegnede og tilstrækkeligt 
likvide derivater. Den omfatter ikke 
faciliteter, hvor der ikke udføres eller 
formidles nogen handel i systemet, 
herunder "opslagstavler", der anvendes til 
at reklamere for købs- og salgsinteresser, 
andre enheder, der samler potentielle købs-
og salgsinteresser, eller elektroniske 
tjenesteydelser til efterfølgende 
handelsbekræftelse.

(7) For at gøre de europæiske markeder 
mere effektive og gennemsigtige og for at 
skabe ensartede konkurrencevilkår for de 
forskellige markedspladser, der tilbyder 
handelstjenesteydelser, er det nødvendigt at 
gøre det klart, at markedspladser, hvor de 
udførte forretninger er identiske, også 
skal have identiske regler. De eksisterende 
markedspladser vil kunne omfatte alle 
typer af organiseret udførelse og 
formidling af handel. Handel skal være 
underlagt egentlige markedsregler (dvs. 
gennemsigtighed, udførelse af 
transaktioner efter faste regler, adgang 
uden forskelsbehandling og fuldt 
markedstilsyn). De organisatoriske krav og 
gennemsigtighedsregler, der fremmer en 
effektiv prisfastsættelse, bør være de 
samme og være underlagt egentlige 
markedsregler. Klarlæggelsen af 
definitionerne af "reguleret marked", 
"MHF" og "systematisk internalisator" 
bør sikre, at mæglernetværk (broker 
crossing systems), som kan beskrives som 
interne elektroniske matchingsystemer, der 
drives af et investeringsselskab, som 
udfører kundeordrer mod andre 
kundeordrer, reguleres enten som MHF'er 
eller systematiske internalisatorer, alt 
efter om de udfører multilateral eller 
bilateral handel. De klarlagte definitioner 
af "reguleret marked", "MHF" og 
"systematisk internalisator" bør ligeledes
omfatte systemer, der er i stand til at 
handle clearingegnede og tilstrækkeligt 
likvide derivater. Faciliteter, hvor der ikke 
udføres eller formidles nogen handel i 
systemet, herunder "opslagstavler", der 
anvendes til at reklamere for købs- og 
salgsinteresser, andre enheder, der samler 
potentielle købs- og salgsinteresser, eller 
elektroniske tjenesteydelser til 
efterfølgende handelsbekræftelse, bør 
imidlertid fortsat udføres på "over the 
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counter"-grundlag (OTC).

Or. en

Ændringsforslag 106
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at gøre de europæiske markeder 
mere gennemsigtige og for at skabe 
ensartede konkurrencevilkår for de 
forskellige markedspladser, der tilbyder 
handelstjenesteydelser, er det nødvendigt at 
indføre en ny kategori af handelsfacilitet 
(organiseret handelsfacilitet - OHF). Denne 
nye kategori defineres bredt, således at den 
nu og i fremtiden vil kunne omfatte alle 
typer af organiseret udførelse og 
formidling af handel, der ikke svarer til de
eksisterende markedspladsers funktioner 
eller reguleringsmæssige specifikationer.
Det er således nødvendigt at indføre 
passende organisatoriske krav og 
gennemsigtighedsregler, der fremmer en 
effektiv prisfastsættelse. Denne nye 
kategori omfatter mæglernetværk (broker 
crossing systems), som kan beskrives som 
interne elektroniske matchingsystemer, 
der drives af et investeringsselskab, som 
udfører kundeordrer mod andre 
kundeordrer. Kategorien omfatter 
ligeledes systemer, der er i stand til at 
handle clearingegnede og tilstrækkeligt 
likvide derivater. Den omfatter ikke 
faciliteter, hvor der ikke udføres eller 
formidles nogen handel i systemet, 
herunder "opslagstavler", der anvendes til 
at reklamere for købs- og salgsinteresser, 
andre enheder, der samler potentielle købs-
og salgsinteresser, eller elektroniske 
tjenesteydelser til efterfølgende 

(7) For at gøre de europæiske markeder 
mere gennemsigtige og for at skabe 
ensartede konkurrencevilkår for de 
forskellige markedspladser, der tilbyder 
handelstjenesteydelser, er det nødvendigt at 
indføre en ny kategori af handelsfacilitet 
(organiseret handelsfacilitet - OHF). Denne 
nye kategori defineres med henblik på kun 
at omfatte tilfælde, hvor de eksisterende
kategorier ikke synes at være 
hensigtsmæssige. Det er således 
nødvendigt at indføre passende 
organisatoriske krav og 
gennemsigtighedsregler, der fremmer en 
effektiv prisfastsættelse. Kategorien
omfatter ikke faciliteter, hvor der ikke 
udføres eller formidles nogen handel i 
systemet, herunder "opslagstavler", der 
anvendes til at reklamere for købs- og 
salgsinteresser, andre enheder, der samler 
potentielle købs- og salgsinteresser, eller 
elektroniske tjenesteydelser til 
efterfølgende handelsbekræftelse.
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handelsbekræftelse.

Or. en

Ændringsforslag 107
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) For så vidt angår aktier, skal de 
interne systemer til matchning af ordrer, 
som ikke er underlagt reglerne om 
førhandelsgennemsigtighed, have den 
kompetente myndigheds godkendelse. 
Denne myndighed skal især sørge for, at 
ingen af systemets deltagere har særlige 
privilegier med hensyn til oplysninger 
eller udførelse af ordrer.

Or. fr

Ændringsforslag 108
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) For at garantere kvaliteten af 
prisdannelsesprocessen på 
aktiemarkederne bør det fastsættes, at de 
interne systemer til matchning af ordrer, 
som ikke er underlagt reglerne om 
førhandelsgennemsigtighed, ikke må 
optage en for stor mængde af ordrerne i 
forhold til den generelle mængde på 
markedet. I denne forbindelse bør det 
forbydes at forbinde sådanne systemer 
med hinanden, og det bør fastsættes, at 
disse systemer ud over en vis tærskel er 
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tvunget til at tage form af en MHF eller i 
påkommende tilfælde af et reguleret 
marked. ESMA udarbejder tekniske 
standarder med henblik på at fastlægge 
denne tærskel.

Or. fr

Ændringsforslag 109
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7c) "Internt system til matchning af 
ordrer": ethvert elektronisk system til 
matchning af ordrer vedrørende aktier 
eller tilsvarende værdipapirer, som 
anvendes af et investeringsselskab med 
henblik på at udføre krydsende ordrer for 
deres kunder og i påkommende tilfælde 
for egen regning. 

Or. fr

Ændringsforslag 110
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Denne nye kategori af organiseret 
handelsfacilitet vil supplere de eksisterende 
typer af markedspladser. Mens de 
regulerede markeder og de multilaterale 
handelsfaciliteter er kendetegnet ved, at 
transaktionerne udføres efter faste regler, 
bør operatøren af en organiseret 
handelsfacilitet have en vis skønsbeføjelse 

(8) Denne nye kategori af organiseret 
handelsfacilitet vil supplere de eksisterende 
typer af markedspladser. Mens de 
regulerede markeder og de multilaterale 
handelsfaciliteter er kendetegnet ved, at 
transaktionerne udføres efter faste regler, 
bør operatøren af en organiseret 
handelsfacilitet have en vis skønsbeføjelse 
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med hensyn til, hvorledes en transaktion 
skal udføres. Følgelig bør transaktioner, 
der udføres på en OHF, som drives af et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, være underlagt regler for 
god forretningsskik, "best execution" og 
behandling af kundeordrer. Da en OHF er 
en egentlig handelsplatform, bør 
operatøren imidlertid være neutral. En 
OHF-operatør bør således ikke have 
mulighed for i OHF'en at udføre en 
transaktion mellem forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser under 
medtagelse af kundeordrer, der samles i 
systemet mod hans egenkapital.
Operatørerne kan således heller ikke 
foretage systematisk internalisering i deres 
OHF.

med hensyn til, hvorledes en transaktion 
skal udføres. Følgelig bør transaktioner, 
der udføres på en OHF, som drives af et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, være underlagt regler for 
god forretningsskik, "best execution" og 
behandling af kundeordrer. Da en OHF er 
en egentlig handelsplatform, bør 
operatøren imidlertid være neutral. En 
OHF-operatør bør således ikke have 
mulighed for i OHF'en at udføre andre
transaktioner mellem forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser under 
medtagelse af kundeordrer, der samles i 
systemet mod hans egenkapital, end dem, 
der vedrører selskabets market making-
aktiviteter. Operatørerne kan således heller 
ikke foretage systematisk internalisering i 
deres OHF. Derfor bør en OHF-operatør 
være underlagt de samme forpligtelser 
som en MHF-operatør med hensyn til 
ansvarlig håndtering af potentielle 
interessekonflikter. Under sådanne 
forpligtelser bør OHF-operatøren sikre 
operationel adskillelse af OHF'er og 
eventuelle egenhandelsaktiviteter med 
henblik på at sikre fair, regulær og 
effektiv interaktion mellem forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
systemet (herunder interesser, der 
vedrører operatørens egenkapital).

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag kræver, at OHF'erne indfører ordninger for ansvarlig håndtering af 
interessekonflikter i lighed med dem, der findes for MHF'erne. Det er nødvendigt, at OHF-
operatøren forbliver neutral under udførelsen af kundeordrer mod egenkapital, og da de 
nuværende ordninger til håndtering af MHF-interessekonflikter synes at være effektive, bør 
de samme krav indføres for OHF'er.

Ændringsforslag 111
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til forordning
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Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Denne nye kategori af organiseret 
handelsfacilitet vil supplere de 
eksisterende typer af markedspladser.
Mens de regulerede markeder og de 
multilaterale handelsfaciliteter er 
kendetegnet ved, at transaktionerne udføres 
efter faste regler, bør operatøren af en 
organiseret handelsfacilitet have en vis 
skønsbeføjelse med hensyn til, hvorledes 
en transaktion skal udføres. Følgelig bør 
transaktioner, der udføres på en OHF, som 
drives af et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, være underlagt regler for 
god forretningsskik, "best execution" og 
behandling af kundeordrer. Da en OHF er 
en egentlig handelsplatform, bør 
operatøren imidlertid være neutral. En 
OHF-operatør bør således ikke have 
mulighed for i OHF'en at udføre en 
transaktion mellem forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser 
under medtagelse af kundeordrer, der 
samles i systemet mod hans egenkapital.
Operatørerne kan således heller ikke 
foretage systematisk internalisering i 
deres OHF.

(8) Klarlæggelsen af de eksisterende typer 
af markedspladser er nødvendig for at 
sikre, at alle multilaterale og bilaterale 
handelsaktiviteter er underlagt de samme 
regler. Især bør klarlæggelsen af 
definitionerne af og de ordninger, der 
indføres for de regulerede markeder og de 
multilaterale handelsfaciliteter, gøre det 
klart, at begge markedspladser skal sikre, 
at transaktionerne udføres efter faste regler.
Udførelsen af transaktioner efter faste 
regler på et reguleret marked eller en 
MHF er helt adskilt fra – og 
komplementær til – de krav, der pålægges 
formidlere vedrørende kunderne, når de 
udfører kundeordrer. Følgelig bør 
transaktioner, der udføres på et reguleret 
marked eller i en MHF, som drives af et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, fortsat være underlagt 
regler for god forretningsskik, "best 
execution" og behandling af kundeordrer.
Men da de lovgivningsmæssige 
forpligtelser vedrørende markederne, som 
er forbundet med at forvalte en
handelsplatform, er forskellige fra en 
formidlers forpligtelser vedrørende 
kunderne, skal begge typer platforme 
fortsat være underlagt kravet om 
udførelse af transaktioner efter faste 
regler.

Or. en

Begrundelse

Det klarlægges, at udførelsen af transaktioner efter faste regler er et centralt element i EU's 
markedsregulering, der ikke kan fraviges. Dette ændringsforslag har til formål at sikre, at 
alle multilaterale handelsplatforme, uanset om de er regulerede markeder eller MHF'er, 
fortsat udfører transaktionerne efter faste regler.
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Ændringsforslag 112
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Denne nye kategori af organiseret 
handelsfacilitet vil supplere de eksisterende 
typer af markedspladser. Mens de 
regulerede markeder og de multilaterale 
handelsfaciliteter er kendetegnet ved, at 
transaktionerne udføres efter faste regler, 
bør operatøren af en organiseret 
handelsfacilitet have en vis skønsbeføjelse 
med hensyn til, hvorledes en transaktion 
skal udføres. Følgelig bør transaktioner, 
der udføres på en OHF, som drives af et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, være underlagt regler for 
god forretningsskik, "best execution" og 
behandling af kundeordrer. Da en OHF er 
en egentlig handelsplatform, bør 
operatøren imidlertid være neutral. En 
OHF-operatør bør således ikke have 
mulighed for i OHF'en at udføre en 
transaktion mellem forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser 
under medtagelse af kundeordrer, der 
samles i systemet mod hans egenkapital.
Operatørerne kan således heller ikke
foretage systematisk internalisering i 
deres OHF.

(8) Denne nye kategori af organiseret 
handelsfacilitet vil supplere de eksisterende 
typer af markedspladser. Mens de 
regulerede markeder og de multilaterale 
handelsfaciliteter er kendetegnet ved, at 
transaktionerne udføres efter faste regler, 
bør operatøren af en organiseret 
handelsfacilitet have en vis skønsbeføjelse 
med hensyn til, hvorledes en transaktion 
skal udføres. Følgelig bør transaktioner, 
der udføres på en OHF, som drives af et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, være underlagt regler for 
god forretningsskik, "best execution" og 
behandling af kundeordrer. Da en OHF er 
en egentlig handelsplatform, bør 
operatøren imidlertid være neutral. Han 
kan således ikke foretage systematisk 
internalisering i sin OHF. Under særlige 
omstændigheder bør en OHF kunne 
bruge sin egenkapital til at lette 
kundeordrerne, især på mindre likvide 
markeder og markeder med få 
markedsdeltagere. Dette er særdeles 
relevant på ikkeaktiemarkederne.

Or. en

Begrundelse

For at en OHF skal kunne fungere, er det nødvendigt, at et investeringsselskab bruger sin 
egenkapital, da selskaberne på købersiden ikke ønsker at blive hinandens modparter og tilføre 
processen uacceptable risici. Derfor skal OHF-operatøren kunne bruge sin egenkapital til at 
lette kundehandler og på hensigtsmæssig vis afhjælpe den risiko, der er forbundet med at 
udføre en transaktion mod en kunde.
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Ændringsforslag 113
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Denne nye kategori af organiseret 
handelsfacilitet vil supplere de 
eksisterende typer af markedspladser.
Mens de regulerede markeder og de
multilaterale handelsfaciliteter er 
kendetegnet ved, at transaktionerne 
udføres efter faste regler, bør operatøren 
af en organiseret handelsfacilitet have en 
vis skønsbeføjelse med hensyn til, 
hvorledes en transaktion skal udføres.
Følgelig bør transaktioner, der udføres på 
en OHF, som drives af et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, være underlagt regler for 
god forretningsskik, "best execution" og 
behandling af kundeordrer. Da en OHF er 
en egentlig handelsplatform, bør 
operatøren imidlertid være neutral. En 
OHF-operatør bør således ikke have 
mulighed for i OHF'en at udføre en 
transaktion mellem forskellige tredjeparters 
købs- og salgsinteresser under medtagelse 
af kundeordrer, der samles i systemet mod 
hans egenkapital. Operatørerne kan således 
heller ikke foretage systematisk 
internalisering i deres OHF.

(8) Klarlæggelsen af de eksisterende typer 
af markedspladser er nødvendig for at 
sikre, at identiske handelsaktiviteter er 
underlagt identiske regler. Især bør 
klarlæggelsen af definitionerne af
regulerede markeder og multilaterale 
handelsfaciliteter gøre det klart, at 
udførelsen af transaktioner efter faste 
regler på et reguleret marked eller i en 
MHF er helt adskilt fra – og 
komplementær til – de krav, der pålægges 
formidlere vedrørende kunderne, når de 
udfører kundeordrer. Følgelig bør 
transaktioner, der udføres på en OHF, som 
drives af et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, være underlagt regler for 
god forretningsskik, "best execution" og 
behandling af kundeordrer. Da en OHF er 
en egentlig handelsplatform, bør 
operatøren imidlertid være neutral. En 
OHF-operatør bør således ikke have 
mulighed for i OHF'en at udføre en 
transaktion mellem forskellige tredjeparters 
købs- og salgsinteresser under medtagelse 
af kundeordrer, der samles i systemet mod 
hans egenkapital. Operatørerne kan således 
heller ikke foretage systematisk 
internalisering i deres OHF.

Or. en

Begrundelse

Alle handelsplatforme, der styres af markedsoperatører eller investeringsselskaber, bør følge 
de samme regler, herunder for gennemsigtighed, udførelse af transaktioner efter faste regler, 
adgang uden forskelsbehandling og fuldt markedstilsyn. Et marked, hvor de enkelte platforme 
ikke følger de samme regler, navnlig vedrørende udførelse af transaktioner efter faste regler, 
vil bringe prisdannelsesprocessen for handelsprisen samt investorbeskyttelsen i fare.
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Ændringsforslag 114
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Denne nye kategori af organiseret 
handelsfacilitet vil supplere de eksisterende 
typer af markedspladser. Mens de 
regulerede markeder og de multilaterale 
handelsfaciliteter er kendetegnet ved, at 
transaktionerne udføres efter faste regler, 
bør operatøren af en organiseret 
handelsfacilitet have en vis skønsbeføjelse 
med hensyn til, hvorledes en transaktion 
skal udføres. Følgelig bør transaktioner, 
der udføres på en OHF, som drives af et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, være underlagt regler for 
god forretningsskik, "best execution" og 
behandling af kundeordrer. Da en OHF er 
en egentlig handelsplatform, bør 
operatøren imidlertid være neutral. En 
OHF-operatør bør således ikke have 
mulighed for i OHF'en at udføre en 
transaktion mellem forskellige tredjeparters 
købs- og salgsinteresser under medtagelse 
af kundeordrer, der samles i systemet mod 
hans egenkapital. Operatørerne kan 
således heller ikke foretage systematisk 
internalisering i deres OHF.

(8) Denne nye kategori af organiseret 
handelsfacilitet vil supplere de eksisterende 
typer af markedspladser. Mens de 
regulerede markeder og de multilaterale 
handelsfaciliteter er kendetegnet ved, at 
transaktionerne udføres efter faste regler, 
bør operatøren af en organiseret 
handelsfacilitet have en vis skønsbeføjelse 
med hensyn til, hvorledes en transaktion 
skal udføres. Følgelig bør transaktioner, 
der udføres på en OHF, som drives af et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, være underlagt regler for 
god forretningsskik, herunder 
konfliktstyring, "best execution" og 
behandling af kundeordrer. Da en OHF er 
en egentlig handelsplatform, bør 
operatøren imidlertid være neutral. En 
OHF-operatør bør således ikke have 
mulighed for i OHF'en at udføre en 
transaktion mellem forskellige tredjeparters 
købs- og salgsinteresser under medtagelse 
af kundeordrer, der samles i systemet mod 
hans egenkapital, medmindre 
egenkapitalen bruges til at lette 
kundeordrer.

Or. en

Ændringsforslag 115
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Denne nye kategori af organiseret (8) Klarlæggelsen af de eksisterende typer 
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handelsfacilitet vil supplere de 
eksisterende typer af markedspladser.
Mens de regulerede markeder og de 
multilaterale handelsfaciliteter er 
kendetegnet ved, at transaktionerne udføres 
efter faste regler, bør operatøren af en 
organiseret handelsfacilitet have en vis 
skønsbeføjelse med hensyn til, hvorledes 
en transaktion skal udføres. Følgelig bør 
transaktioner, der udføres på en OHF, som 
drives af et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, være underlagt regler for 
god forretningsskik, "best execution" og 
behandling af kundeordrer. Da en OHF er 
en egentlig handelsplatform, bør 
operatøren imidlertid være neutral. En 
OHF-operatør bør således ikke have 
mulighed for i OHF'en at udføre en 
transaktion mellem forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser 
under medtagelse af kundeordrer, der 
samles i systemet mod hans egenkapital.
Operatørerne kan således heller ikke 
foretage systematisk internalisering i 
deres OHF.

af regulerede markeder, MHF'er og 
systematiske internalisatorer er nødvendig 
for at sikre, at alle multilaterale og 
bilaterale handelsaktiviteter er underlagt 
de samme regler. Især bør klarlæggelsen 
af definitionerne af og de ordninger, der 
indføres for de regulerede markeder og de 
multilaterale handelsfaciliteter, gøre det 
klart, at begge markedspladser skal sikre, 
at transaktionerne udføres efter faste regler.
Følgelig bør transaktioner, der udføres på 
et reguleret marked eller i en MHF, som 
drives af et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, fortsat være underlagt 
regler for god forretningsskik, "best 
execution" og behandling af kundeordrer 
ud over de øvrige regler vedrørende 
markedet.

Or. en

Ændringsforslag 116
Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Denne nye kategori af organiseret 
handelsfacilitet vil supplere de eksisterende 
typer af markedspladser. Mens de 
regulerede markeder og de multilaterale 
handelsfaciliteter er kendetegnet ved, at 
transaktionerne udføres efter faste regler, 
bør operatøren af en organiseret 
handelsfacilitet have en vis skønsbeføjelse 
med hensyn til, hvorledes en transaktion 
skal udføres. Følgelig bør transaktioner, 

(8) Denne nye kategori af organiseret 
handelsfacilitet vil supplere de eksisterende 
typer af markedspladser. Mens de 
regulerede markeder og de multilaterale 
handelsfaciliteter er kendetegnet ved, at 
transaktionerne udføres efter faste regler, 
bør operatøren af en organiseret 
handelsfacilitet, der kun er tilgængelig for 
operatørens kunder og ikke for 
kreditinstitutter eller 
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der udføres på en OHF, som drives af et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, være underlagt regler for 
god forretningsskik, "best execution" og 
behandling af kundeordrer. Da en OHF er 
en egentlig handelsplatform, bør 
operatøren imidlertid være neutral. En 
OHF-operatør bør således ikke have 
mulighed for i OHF'en at udføre en 
transaktion mellem forskellige tredjeparters 
købs- og salgsinteresser under medtagelse 
af kundeordrer, der samles i systemet mod 
hans egenkapital. Operatørerne kan således 
heller ikke foretage systematisk 
internalisering i deres OHF.

investeringsselskaber, have en vis 
skønsbeføjelse med hensyn til, hvorledes 
en transaktion skal udføres. Følgelig bør 
transaktioner, der udføres på en OHF, som 
kun er tilgængelig for operatørens 
kunder, og som drives af et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, være underlagt regler for 
god forretningsskik, "best execution" og 
behandling af kundeordrer. Da en OHF er 
en egentlig handelsplatform, bør 
operatøren imidlertid være neutral. En 
OHF-operatør, der tilbyder organiseret 
udførelse og formidling af handel med 
aktier, bør således ikke have mulighed for i 
OHF'en at udføre en transaktion mellem 
forskellige tredjeparters købs- og 
salgsinteresser under medtagelse af 
kundeordrer, der samles i systemet mod 
hans egenkapital. Operatørerne kan således 
heller ikke foretage systematisk 
internalisering i deres OHF.

Or. en

Ændringsforslag 117
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Al organiseret handel bør udføres på 
regulerede markedspladser og være
fuldstændig gennemsigtig, både før og 
efter handel. Gennemsigtighedskrav bør 
derfor gælde for alle typer markedspladser, 
samt alle finansielle instrumenter, som 
handles på disse.

(9) Al organiseret handel bør udføres på 
regulerede markedspladser og være baseret 
på maksimal gennemsigtighed, både før 
og efter handel. Der bør derfor gælde 
behørigt afvejede gennemsigtighedskrav
for alle typer markedspladser, samt alle 
finansielle instrumenter, som handles på 
disse.

Or. en
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Begrundelse

Teksten i betragtning 9 bør stemme overens med betragtning 12 og 14. Ordlyden viser klart, 
at der ikke skal finde nogen afvejning sted.

Ændringsforslag 118
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Al organiseret handel bør udføres på 
regulerede markedspladser og være 
fuldstændig gennemsigtig, både før og 
efter handel. Gennemsigtighedskrav bør 
derfor gælde for alle typer markedspladser, 
samt alle finansielle instrumenter, som 
handles på disse.

(9) Al organiseret handel bør udføres på 
regulerede markedspladser og være 
fuldstændig gennemsigtig, både før og 
efter handel, når det er hensigtsmæssigt. 
Gennemsigtighedskrav bør derfor gælde 
for alle typer markedspladser, samt alle 
finansielle instrumenter, som handles på 
disse.

Or. en

Ændringsforslag 119
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Den finansielle krise har afsløret 
specifikke svagheder i den måde, hvorpå 
oplysninger om handelsmuligheder i og 
priserne på andre finansielle instrumenter 
end aktier er tilgængelige for 
markedsdeltagerne, særlig med hensyn til 
timing, detaljeringsniveau, lige adgang og 
pålidelighed. Der bør således indføres krav 
om før- og efterhandelsgennemsigtighed, 
der tager hensyn til de forskellige 
karakteristika og markedsstrukturer for 

(12) Den finansielle krise har afsløret 
specifikke svagheder i den måde, hvorpå 
oplysninger om handelsmuligheder i og 
priserne på andre finansielle instrumenter 
end aktier er tilgængelige for 
markedsdeltagerne, særlig med hensyn til 
timing, detaljeringsniveau, lige adgang og 
pålidelighed. Der bør således indføres krav 
om før- og efterhandelsgennemsigtighed, 
der tager hensyn til de forskellige 
karakteristika og markedsstrukturer for 
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særlige andre typer instrumenter end aktier. 
For at tilvejebringe et hensigtsmæssigt 
regelsæt for gennemsigtighed for alle 
relevante instrumenter bør disse regler 
finde anvendelse på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter med et 
prospekt eller som enten er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en multilateral handelsfacilitet (MHF) 
eller en organiseret handelsfacilitet (OHF), 
og på derivater, som handles eller er 
optaget til handel på regulerede markeder 
eller i MHF'er og OHF'er, eller som 
betragtes som kvalificerede til central 
clearing, samt, i tilfælde af 
efterhandelsgennemsigtighed, på derivater, 
der er indberettet til transaktionsregistre. 
Det er derfor kun de finansielle 
instrumenter, der udelukkende handles 
OTC, og som anses for udpræget illikvide
eller er skræddersyede i deres 
konstruktion, som ikke vil være omfattet 
af gennemsigtighedskravene.

særlige andre typer instrumenter end aktier. 
For at tilvejebringe et hensigtsmæssigt 
regelsæt for gennemsigtighed for alle 
relevante instrumenter bør disse regler 
finde anvendelse på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter med et 
prospekt eller som enten er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en multilateral handelsfacilitet (MHF) 
eller en organiseret handelsfacilitet (OHF), 
og på derivater, som handles eller er 
optaget til handel på regulerede markeder 
eller i MHF'er og OHF'er, eller som 
betragtes som kvalificerede til central 
clearing, samt, i tilfælde af 
efterhandelsgennemsigtighed, på derivater, 
der er indberettet til transaktionsregistre. 
Det er derfor kun de finansielle 
instrumenter, der udelukkende handles 
OTC, og som anses for ikke at være 
tilstrækkeligt likvide eller er 
skræddersyede i deres natur, som ikke vil 
være omfattet af gennemsigtighedskravene 
før og efter handel.

Or. en

Begrundelse

Likviditet er en nøglefaktor med henblik på at opretholde et tilstrækkeligt indtægtsniveau for 
pensionister og endelige investorer. Et krav om førhandelsgennemsigtighed ville resultere i 
mindre likviditet. Efterhandelsgennemsigtighed er nødvendig også for rene OTC-
transaktioner.

Ændringsforslag 120
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Den finansielle krise har afsløret 
specifikke svagheder i den måde, hvorpå 
oplysninger om handelsmuligheder i og 
priserne på andre finansielle instrumenter 

(12) Den finansielle krise har afsløret 
specifikke svagheder i den måde, hvorpå 
oplysninger om handelsmuligheder i og 
priserne på andre finansielle instrumenter 
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end aktier er tilgængelige for 
markedsdeltagerne, særlig med hensyn til 
timing, detaljeringsniveau, lige adgang og 
pålidelighed. Der bør således indføres krav 
om før- og efterhandelsgennemsigtighed, 
der tager hensyn til de forskellige 
karakteristika og markedsstrukturer for 
særlige andre typer instrumenter end aktier. 
For at tilvejebringe et hensigtsmæssigt 
regelsæt for gennemsigtighed for alle 
relevante instrumenter bør disse regler 
finde anvendelse på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter med et 
prospekt eller som enten er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en multilateral handelsfacilitet (MHF) 
eller en organiseret handelsfacilitet (OHF), 
og på derivater, som handles eller er 
optaget til handel på regulerede markeder 
eller i MHF'er og OHF'er, eller som 
betragtes som kvalificerede til central 
clearing, samt, i tilfælde af 
efterhandelsgennemsigtighed, på derivater, 
der er indberettet til transaktionsregistre. 
Det er derfor kun de finansielle 
instrumenter, der udelukkende handles 
OTC, og som anses for udpræget illikvide 
eller er skræddersyede i deres konstruktion, 
som ikke vil være omfattet af 
gennemsigtighedskravene.

end aktier er tilgængelige for 
markedsdeltagerne, særlig med hensyn til 
timing, detaljeringsniveau, lige adgang og 
pålidelighed. Der bør således indføres krav 
om nøjagtig og betimelig
efterhandelsgennemsigtighed, der tager 
hensyn til de forskellige karakteristika og 
markedsstrukturer for særlige andre typer 
instrumenter end aktier. For at tilvejebringe 
et hensigtsmæssigt regelsæt for 
gennemsigtighed for alle relevante 
instrumenter bør disse regler finde 
anvendelse på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter med et 
prospekt eller som enten er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles
i en multilateral handelsfacilitet (MHF) 
eller en organiseret handelsfacilitet (OHF), 
og på derivater, som handles eller er 
optaget til handel på regulerede markeder 
eller i MHF'er og OHF'er, eller som 
betragtes som kvalificerede til central 
clearing, samt, i tilfælde af 
efterhandelsgennemsigtighed, på derivater, 
der er indberettet til transaktionsregistre. 
Det er derfor kun de finansielle 
instrumenter, der udelukkende handles 
OTC, og som anses for udpræget illikvide 
eller er skræddersyede i deres konstruktion, 
som ikke vil være omfattet af 
gennemsigtighedskravene.

Or. en

Ændringsforslag 121
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Den finansielle krise har afsløret 
specifikke svagheder i den måde, hvorpå 
oplysninger om handelsmuligheder i og 
priserne på andre finansielle instrumenter 

(12) Den finansielle krise har afsløret 
specifikke svagheder i den måde, hvorpå 
oplysninger om handelsmuligheder i og 
priserne på andre finansielle instrumenter 
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end aktier er tilgængelige for 
markedsdeltagerne, særlig med hensyn til 
timing, detaljeringsniveau, lige adgang og 
pålidelighed. Der bør således indføres krav 
om før- og efterhandelsgennemsigtighed, 
der tager hensyn til de forskellige 
karakteristika og markedsstrukturer for
særlige andre typer instrumenter end aktier. 
For at tilvejebringe et hensigtsmæssigt 
regelsæt for gennemsigtighed for alle 
relevante instrumenter bør disse regler 
finde anvendelse på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter med et 
prospekt eller som enten er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en multilateral handelsfacilitet (MHF) 
eller en organiseret handelsfacilitet 
(OHF), og på derivater, som handles eller 
er optaget til handel på regulerede 
markeder eller i MHF'er og OHF'er, eller 
som betragtes som kvalificerede til central 
clearing, samt, i tilfælde af 
efterhandelsgennemsigtighed, på derivater, 
der er indberettet til transaktionsregistre. 
Det er derfor kun de finansielle 
instrumenter, der udelukkende handles 
OTC, og som anses for udpræget illikvide 
eller er skræddersyede i deres konstruktion, 
som ikke vil være omfattet af 
gennemsigtighedskravene.

end aktier er tilgængelige for 
markedsdeltagerne, særlig med hensyn til 
timing, detaljeringsniveau, lige adgang og 
pålidelighed. Der bør således indføres krav 
om før- og efterhandelsgennemsigtighed, 
der tager hensyn til de forskellige 
karakteristika og markedsstrukturer for 
særlige andre typer instrumenter end aktier. 
For at tilvejebringe et hensigtsmæssigt 
regelsæt for gennemsigtighed for alle 
relevante instrumenter bør disse regler 
finde anvendelse på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter med et 
prospekt eller som enten er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en multilateral handelsfacilitet (MHF), og 
på derivater, som handles eller er optaget 
til handel på regulerede markeder eller i 
MHF'er, eller som betragtes som 
kvalificerede til central clearing, samt, i 
tilfælde af efterhandelsgennemsigtighed, 
på derivater, der er indberettet til 
transaktionsregistre. Det er derfor kun de 
finansielle instrumenter, der udelukkende 
handles OTC, og som anses for udpræget 
illikvide eller er skræddersyede i deres 
konstruktion, som ikke vil være omfattet af 
gennemsigtighedskravene.

Or. en

Begrundelse

Alle handelsplatforme, der styres af markedsoperatører eller investeringsselskaber, bør følge 
de samme regler, herunder for gennemsigtighed, udførelse af transaktioner efter faste regler, 
adgang uden forskelsbehandling og fuldt markedstilsyn. Et marked, hvor de enkelte platforme 
ikke følger de samme regler, navnlig vedrørende udførelse af transaktioner efter faste regler, 
vil bringe prisdannelsesprocessen for handelsprisen samt investorbeskyttelsen i fare.

Ændringsforslag 122
Wolf Klinz

Forslag til forordning
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Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Den finansielle krise har afsløret 
specifikke svagheder i den måde, hvorpå 
oplysninger om handelsmuligheder i og 
priserne på andre finansielle instrumenter 
end aktier er tilgængelige for 
markedsdeltagerne, særlig med hensyn til 
timing, detaljeringsniveau, lige adgang og 
pålidelighed. Der bør således indføres krav 
om før- og efterhandelsgennemsigtighed, 
der tager hensyn til de forskellige 
karakteristika og markedsstrukturer for 
særlige andre typer instrumenter end aktier. 
For at tilvejebringe et hensigtsmæssigt 
regelsæt for gennemsigtighed for alle 
relevante instrumenter bør disse regler 
finde anvendelse på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter med et 
prospekt eller som enten er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en multilateral handelsfacilitet (MHF) 
eller en organiseret handelsfacilitet (OHF), 
og på derivater, som handles eller er 
optaget til handel på regulerede markeder 
eller i MHF'er og OHF'er, eller som 
betragtes som kvalificerede til central 
clearing, samt, i tilfælde af 
efterhandelsgennemsigtighed, på derivater, 
der er indberettet til transaktionsregistre. 
Det er derfor kun de finansielle 
instrumenter, der udelukkende handles 
OTC, og som anses for udpræget illikvide
eller er skræddersyede i deres konstruktion, 
som ikke vil være omfattet af 
gennemsigtighedskravene.

(12) Den finansielle krise har afsløret 
specifikke svagheder i den måde, hvorpå 
oplysninger om handelsmuligheder i og 
priserne på andre finansielle instrumenter 
end aktier er tilgængelige for 
markedsdeltagerne, særlig med hensyn til 
timing, detaljeringsniveau, lige adgang og 
pålidelighed. Der bør således indføres krav 
om før- og efterhandelsgennemsigtighed, 
der tager hensyn til de forskellige 
karakteristika og markedsstrukturer for 
særlige andre typer instrumenter end aktier. 
For at tilvejebringe et hensigtsmæssigt 
regelsæt for gennemsigtighed for alle 
relevante instrumenter bør disse regler 
finde anvendelse på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter med et 
prospekt eller som enten er optaget til 
handel på et reguleret marked og handles i 
en multilateral handelsfacilitet (MHF) eller 
en organiseret handelsfacilitet (OHF), og 
på derivater, som handles eller er optaget 
til handel på regulerede markeder eller i 
MHF'er og OHF'er, og som betragtes som 
kvalificerede til central clearing, samt, i 
tilfælde af efterhandelsgennemsigtighed, 
på derivater, der er indberettet til 
transaktionsregistre. Det er derfor kun de 
finansielle instrumenter, der udelukkende 
handles OTC, og som anses for ikke at 
være tilstrækkeligt likvide eller er 
skræddersyede i deres konstruktion, som 
ikke vil være omfattet af 
gennemsigtighedskravene.

Or. en

Ændringsforslag 123
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
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Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Den finansielle krise har afsløret 
specifikke svagheder i den måde, hvorpå 
oplysninger om handelsmuligheder i og 
priserne på andre finansielle instrumenter 
end aktier er tilgængelige for 
markedsdeltagerne, særlig med hensyn til 
timing, detaljeringsniveau, lige adgang og 
pålidelighed. Der bør således indføres krav 
om før- og efterhandelsgennemsigtighed, 
der tager hensyn til de forskellige 
karakteristika og markedsstrukturer for 
særlige andre typer instrumenter end aktier. 
For at tilvejebringe et hensigtsmæssigt 
regelsæt for gennemsigtighed for alle 
relevante instrumenter bør disse regler 
finde anvendelse på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter med et 
prospekt eller som enten er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en multilateral handelsfacilitet (MHF) 
eller en organiseret handelsfacilitet 
(OHF), og på derivater, som handles eller 
er optaget til handel på regulerede 
markeder eller i MHF'er og OHF'er, eller 
som betragtes som kvalificerede til central 
clearing, samt, i tilfælde af 
efterhandelsgennemsigtighed, på derivater, 
der er indberettet til transaktionsregistre. 
Det er derfor kun de finansielle 
instrumenter, der udelukkende handles 
OTC, og som anses for udpræget illikvide 
eller er skræddersyede i deres konstruktion, 
som ikke vil være omfattet af 
gennemsigtighedskravene.

(12) Den finansielle krise har afsløret 
specifikke svagheder i den måde, hvorpå 
oplysninger om handelsmuligheder i og 
priserne på andre finansielle instrumenter 
end aktier er tilgængelige for 
markedsdeltagerne, særlig med hensyn til 
timing, detaljeringsniveau, lige adgang og 
pålidelighed. Der bør således indføres krav 
om før- og efterhandelsgennemsigtighed, 
der tager hensyn til de forskellige 
karakteristika og markedsstrukturer for 
særlige andre typer instrumenter end aktier. 
For at tilvejebringe et hensigtsmæssigt 
regelsæt for gennemsigtighed for alle 
relevante instrumenter bør disse regler 
finde anvendelse på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter med et 
prospekt eller som enten er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en multilateral handelsfacilitet (MHF), og 
på derivater, som handles eller er optaget 
til handel på regulerede markeder eller i 
MHF'er, eller som betragtes som 
kvalificerede til central clearing, samt, i 
tilfælde af efterhandelsgennemsigtighed, 
på derivater, der er indberettet til 
transaktionsregistre. Det er derfor kun de 
finansielle instrumenter, der udelukkende 
handles OTC, og som anses for udpræget 
illikvide eller er skræddersyede i deres 
konstruktion, som ikke vil være omfattet af 
gennemsigtighedskravene.

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder.)

Or. en
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Ændringsforslag 124
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Den finansielle krise har afsløret 
specifikke svagheder i den måde, hvorpå 
oplysninger om handelsmuligheder i og 
priserne på andre finansielle instrumenter 
end aktier er tilgængelige for 
markedsdeltagerne, særlig med hensyn til 
timing, detaljeringsniveau, lige adgang og 
pålidelighed. Der bør således indføres krav 
om før- og efterhandelsgennemsigtighed, 
der tager hensyn til de forskellige 
karakteristika og markedsstrukturer for 
særlige andre typer instrumenter end aktier. 
For at tilvejebringe et hensigtsmæssigt 
regelsæt for gennemsigtighed for alle 
relevante instrumenter bør disse regler 
finde anvendelse på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter med et 
prospekt eller som enten er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en multilateral handelsfacilitet (MHF) 
eller en organiseret handelsfacilitet (OHF), 
og på derivater, som handles eller er 
optaget til handel på regulerede markeder 
eller i MHF'er og OHF'er, eller som 
betragtes som kvalificerede til central 
clearing, samt, i tilfælde af 
efterhandelsgennemsigtighed, på derivater, 
der er indberettet til transaktionsregistre. 
Det er derfor kun de finansielle 
instrumenter, der udelukkende handles 
OTC, og som anses for udpræget illikvide 
eller er skræddersyede i deres 
konstruktion, som ikke vil være omfattet 
af gennemsigtighedskravene.

(12) Den finansielle krise har afsløret 
specifikke svagheder i den måde, hvorpå 
oplysninger om handelsmuligheder i og 
priserne på andre finansielle instrumenter 
end aktier er tilgængelige for 
markedsdeltagerne, særlig med hensyn til 
timing, detaljeringsniveau, lige adgang og 
pålidelighed. Der bør således indføres krav 
om før- og efterhandelsgennemsigtighed, 
der tager hensyn til de forskellige 
karakteristika og markedsstrukturer for 
særlige andre typer instrumenter end aktier. 
For at tilvejebringe et hensigtsmæssigt 
regelsæt for gennemsigtighed for alle 
relevante instrumenter bør disse regler 
finde anvendelse på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter med et 
prospekt eller som enten er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en multilateral handelsfacilitet (MHF) 
eller en organiseret handelsfacilitet (OHF), 
og på derivater, som handles eller er 
optaget til handel på regulerede markeder 
eller i MHF'er og OHF'er, eller som 
betragtes som kvalificerede til central 
clearing, samt, i tilfælde af 
efterhandelsgennemsigtighed, på derivater, 
der er indberettet til transaktionsregistre.

Or. en
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Ændringsforslag 125
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Valutamarkedet er vitalt for mange 
eksportorienterede virksomheder. Det er 
derfor vigtigt at sikre gennemsigtighed og 
markedsintegritet på valutamarkederne. 
Disse principper vil primært kunne 
bringes i fare af for ringe 
gennemsigtighed på 
valutaderivatmarkederne. 
Gennemsigtighedskravene for derivater 
bør derfor også omfatte de værdipapirer, 
der afregnes kontant med et beløb, hvis 
størrelse fastsættes med valutaer som 
reference ("valutaswaps"). Handel med 
betalingsinstrumenter på 
valutaspotmarkeder bør imidlertid 
undtages fra kravene i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 126
Sari Essayah

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Af hensyn til retssikkerheden er det 
vigtigt at gøre det klart, at 
forsikringskontrakter vedrørende de 
aktivitetsklasser, der fastsættes i bilag I til 
Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/138/EF om adgang til og 
udøvelse af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II), 
ikke betragtes som derivater eller 
derivatkontrakter i henhold til denne 
forordning, hvis de indgås med et 
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forsikringsselskab, genforsikringsselskab, 
tredjelandsforsikringsselskab eller 
tredjelandsgenforsikringsselskab.

Or. en

Ændringsforslag 127
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Når man ser på 
førhandelsgennemsigtighed på 
ikkeaktiemarkeder er det vigtigt at se på 
de ikke-finansielle enheders behov. For 
øjeblikket bruger de ikke-finansielle 
enheder elektroniske "request for quote"-
platforme. Disse elektroniske platforme 
anvendes af størstedelen af de ikke-
finansielle slutbrugere som en effektiv 
måde at anmode om prisstillelser for 
OTC-derivattransaktioner på fra en 
række finansielle modparter på samme tid 
og sikrer dermed konkurrencedygtige 
priser og udgør en enkel og effektiv 
transaktionsmetode. Formålet med denne 
forordning er ikke at forhindre handel 
med personlig kontakt eller denne 
elektroniske måde at indhente 
prisstillelser på for en specifik transaktion 
ved at indføre krav om 
førhandelsgennemsigtighed. 

Or. en

Ændringsforslag 128
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
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Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sikre ensartede vilkår mellem 
markedspladser bør de samme krav til før-
og efterhandelsgennemsigtighed finde 
anvendelse på de forskellige typer af 
markedspladser. Der bør foretages en 
afvejning af gennemsigtighedskravene for 
de forskellige typer instrumenter, herunder 
aktier, obligationer og derivater og for 
forskellige typer handel, herunder 
ordrebeholdning og buddrevne
prisstillersystemer, samt hybride 
mæglingssystemer og mæglingssystemer 
med personlig kontakt (voice broking), og 
tages hensyn til emissions- og
transaktionsstørrelse og de nationale 
markeders karakteristika.

(14) For at sikre ensartede vilkår mellem 
markedspladser bør de samme krav til før-
og efterhandelsgennemsigtighed finde 
anvendelse på de forskellige typer af 
markedspladser. Der bør foretages en 
tilpasning med henblik på at tilgodese de 
enkelte typer af finansielle instrumenters 
og markeders særlige kendetegn og 
dermed en afvejning af 
gennemsigtighedskravene for de 
forskellige typer instrumenter, herunder 
aktier, obligationer og derivater og for 
forskellige typer handel, herunder 
ordrebeholdning, buddrevne, "request for 
quote"- og "click to trade"-
prisstillersystemer, samt hybride 
mæglingssystemer og mæglingssystemer 
med personlig kontakt (voice broking) 
(dvs. markedsmodel), og tages hensyn til 
emission, handelsaktivitet, 
markedsdeltagernes antal og type, ordre-
eller transaktionsstørrelse, de nationale 
markeders karakteristika, såsom 
valutaområde, udstedertype, markedets 
størrelse og udvikling samt andre 
relevante kriterier, med henblik på at 
vurdere likviditeten på et givet marked.

Or. en

Begrundelse

For mindre obligationsmarkeder er antallet af deltagere vigtigt, da likviditeten afhænger af, 
hvor mange investorer der er på markedet. Det bør være muligt at tage højde for 
markedsdeltagernes type og antal ved afvejningen af kravene om før- og 
efterhandelsgennemsigtighed. "Request for quote"-modellen, hvor kunderne finder den bedste 
pris blandt flere handlere af illikvide instrumenter, er også vigtig for obligationsmarkederne.

Ændringsforslag 129
Kay Swinburne

Forslag til forordning
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Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sikre ensartede vilkår mellem 
markedspladser bør de samme krav til før-
og efterhandelsgennemsigtighed finde 
anvendelse på de forskellige typer af 
markedspladser. Der bør foretages en 
afvejning af gennemsigtighedskravene for 
de forskellige typer instrumenter, herunder 
aktier, obligationer og derivater og for 
forskellige typer handel, herunder 
ordrebeholdning og buddrevne 
prisstillersystemer, samt hybride 
mæglingssystemer og mæglingssystemer 
med personlig kontakt (voice broking), og 
tages hensyn til emissions- og 
transaktionsstørrelse og de nationale 
markeders karakteristika.

(14) For at sikre ensartede vilkår mellem 
markedspladser bør de samme krav til før-
og efterhandelsgennemsigtighed finde 
anvendelse på de forskellige typer af 
markedspladser. Der bør foretages en 
afvejning af gennemsigtighedskravene for 
de forskellige typer instrumenter, herunder 
aktier, obligationer og derivater og for 
forskellige typer handel, herunder 
ordrebeholdning, buddrevne 
prisstillersystemer og "request for quote"-
systemer, samt hybride mæglingssystemer 
og mæglingssystemer med personlig 
kontakt (voice broking), og tages hensyn til 
emissions- og transaktionsstørrelse og de 
nationale markeders karakteristika.

Or. en

Ændringsforslag 130
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sikre ensartede vilkår mellem 
markedspladser bør de samme krav til før-
og efterhandelsgennemsigtighed finde 
anvendelse på de forskellige typer af 
markedspladser. Der bør foretages en 
afvejning af gennemsigtighedskravene for 
de forskellige typer instrumenter, herunder 
aktier, obligationer og derivater og for 
forskellige typer handel, herunder 
ordrebeholdning og buddrevne 
prisstillersystemer, samt hybride 
mæglingssystemer og mæglingssystemer 
med personlig kontakt (voice broking), og 
tages hensyn til emissions- og 
transaktionsstørrelse og de nationale 

(14) For at sikre ensartede vilkår mellem 
markedspladser bør de samme krav til før-
og efterhandelsgennemsigtighed finde 
anvendelse på de forskellige typer af 
markedspladser. Der bør foretages en 
afvejning af gennemsigtighedskravene for 
de forskellige typer instrumenter, herunder 
aktier, obligationer og derivater og for 
forskellige typer handel, herunder 
ordrebeholdning og buddrevne 
prisstillersystemer som f.eks. "request for 
quote"-systemer, samt hybride 
mæglingssystemer og mæglingssystemer 
med personlig kontakt (voice broking), og 
tages hensyn til emissions- og 
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markeders karakteristika. transaktionsstørrelse og de nationale 
markeders karakteristika.

Or. en

Ændringsforslag 131
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Gennemsigtighedskravene bør 
afpasses efter forholdene, tage højde for 
behovet for en klar balance mellem 
gennemsigtighed og likviditet og dermed 
tilgodese både investorernes og 
statsobligationsudstedernes interesser 
samt markedets likviditet. Kravene bør 
ikke modvirke finansiel stabilitet eller 
reguleringsmæssige formål såsom 
regulering af finansielle institutioner.

Or. en

Begrundelse

Der skal tages højde for alle relevante omstændigheder og interesser i forbindelse med 
fastlæggelsen af gennemsigtighedsniveauet. Kravene bør ikke kun afspejle investorernes 
interesser. Udstederne har brug for lave finansieringsomkostninger, og der skal ligeledes 
tages hensyn til andre almengyldige interesser vedrørende den finansielle stabilitet. 
Afvejningen af gennemsigtighedskravene bør tilsvarende baseres på forsigtigheds- og 
proportionalitetsprincipperne.

Ændringsforslag 132
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
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Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) Der bør skelnes klart mellem 
algoritmisk handel udført af 
markedsdeltagerne og anvendelsen af 
algoritmer i forbindelse med 
efterhandelstjenesteydelser til 
risikoreduktion såsom tjenesteydelser 
vedrørende samlede transaktioner. 
Tjenesteydelser vedrørende samlede 
transaktioner bør ikke opfattes som en 
form for algoritmisk handel. ESMA bør 
afgøre, i hvilket omfang markedspladser, 
som tilbyder tjenesteydelser vedrørende 
samlede transaktioner, skal være 
underlagt bestemmelserne i artikel 18, 
stk. 1-3, og artikel 20, stk. 3, i forbindelse 
med leveringen af disse tjenesteydelser.

Or. en

Begrundelse

Der skelnes klart mellem algoritmisk handel (som forslagene i MiFID søger at regulere) og 
anvendelsen af et algoritmisk baseret efterhandelsværktøj til risikoreduktion. Denne 
betragtning er nødvendig for at sikre, at bestemmelser vedrørende problemer inden for en 
type handel utilsigtet forhindrer eller begrænser anvendelsen af et efterhandelsværktøj til 
risikoreduktion.

Ændringsforslag 133
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenkapitalen, bør 
betragtes som en systematisk internalisator, 
medmindre transaktionerne udføres uden 
for regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er på et lejlighedsvis, ad hoc og 
uregelmæssigt grundlag. Systematiske 

(16) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenkapitalen, bør 
betragtes som en systematisk internalisator, 
medmindre transaktionerne udføres på 
"over the counter"-grundlag (OTC). 
OTC-handel henviser til bilateral handel
uden for systematiske internalisatorer på 
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internalisatorer bør defineres som 
investeringsselskaber, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag handler 
for egen regning ved at udføre kundeordrer 
uden for et reguleret marked, en MHF eller 
en OHF. For at opnå en effektiv 
anvendelse af denne definition på 
investeringsselskaber bør al bilateral 
handel med kunder være relevant, og de 
kvalitative kriterier for identifikation af 
investeringsselskaber, som er pålagt 
registrering som systematiske 
internalisatorer, jf. artikel 21 i 
Kommissionens forordning nr. 1287/2006 
om gennemførelse af direktiv 2004/39/EF, 
bør suppleres med kvantitative kriterier. 
Mens en OHF er ethvert system eller 
facilitet, hvor forskellige tredjeparters 
købs- og salgsinteresser interagerer i 
systemet, bør en systematisk internalisator 
ikke have tilladelse til at sætte forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
forbindelse med hinanden.

et lejlighedsvis, ad hoc og uregelmæssigt 
grundlag med godkendte modparter og i 
størrelser over normal markedsstørrelse. 
Ingen platform kan pr. definition opfattes 
som OTC, da den ikke kan være ad hoc 
eller uregelmæssig. Handel, der 
kombinerer kendetegnene ved multilateral 
og bilateral handel, bør heller ikke 
betragtes som OTC, men bør derimod 
opdeles i dens separate multilaterale og 
bilaterale komponenter. Systematiske 
internalisatorer bør defineres som 
investeringsselskaber, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag handler 
for egen regning ved at udføre kundeordrer 
uden for et reguleret marked eller en MHF. 
For at opnå en effektiv anvendelse af denne 
definition på investeringsselskaber bør al 
bilateral handel med kunder være relevant, 
og de kvalitative kriterier for identifikation 
af investeringsselskaber, som er pålagt 
registrering som systematiske 
internalisatorer, jf. artikel 21 i 
Kommissionens forordning nr. 1287/2006 
om gennemførelse af direktiv 2004/39/EF, 
bør suppleres med kvantitative kriterier. 
En systematisk internalisator bør ikke have 
tilladelse til at sætte forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
forbindelse med hinanden.

Or. en

Begrundelse

For at lukke eventuelle eksisterende huller i lovgivningen er der behov for en klar definition 
af OTC. Det centrale i denne betragtning bør derfor også indlemmes i artiklen med 
definitioner i forordningen.

Ændringsforslag 134
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
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Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenkapitalen, bør 
betragtes som en systematisk internalisator, 
medmindre transaktionerne udføres uden 
for regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er på et lejlighedsvis, ad hoc og 
uregelmæssigt grundlag. Systematiske 
internalisatorer bør defineres som 
investeringsselskaber, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag handler 
for egen regning ved at udføre kundeordrer 
uden for et reguleret marked, en MHF eller 
en OHF. For at opnå en effektiv 
anvendelse af denne definition på 
investeringsselskaber bør al bilateral 
handel med kunder være relevant, og de 
kvalitative kriterier for identifikation af 
investeringsselskaber, som er pålagt 
registrering som systematiske 
internalisatorer, jf. artikel 21 i 
Kommissionens forordning nr. 1287/2006 
om gennemførelse af direktiv 2004/39/EF, 
bør suppleres med kvantitative kriterier. 
Mens en OHF er ethvert system eller 
facilitet, hvor forskellige tredjeparters 
købs- og salgsinteresser interagerer i 
systemet, bør en systematisk internalisator 
ikke have tilladelse til at sætte forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
forbindelse med hinanden.

(16) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenkapitalen, bør 
betragtes som en systematisk internalisator, 
medmindre transaktionerne udføres uden 
for regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er på et ad hoc og uregelmæssigt 
grundlag. Systematiske internalisatorer bør 
defineres som investeringsselskaber, som 
på organiseret og systematisk grundlag 
handler for egen regning ved at udføre 
kundeordrer uden for et reguleret marked, 
en MHF eller en OHF. For at opnå en 
effektiv anvendelse af denne definition på 
investeringsselskaber bør al bilateral 
handel med kunder være relevant, og de 
kvalitative kriterier for identifikation af 
investeringsselskaber, som er pålagt 
registrering som systematiske 
internalisatorer, jf. artikel 21 i 
Kommissionens forordning nr. 1287/2006 
om gennemførelse af direktiv 2004/39/EF,
bør kunne suppleres med kvantitative 
kriterier. Mens en OHF er ethvert system 
eller facilitet, hvor forskellige tredjeparters 
købs- og salgsinteresser interagerer i 
systemet, bør en systematisk internalisator 
ikke have tilladelse til at sætte forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
forbindelse med hinanden, medmindre 
dette sker på et uregelmæssigt grundlag.

Or. en

Begrundelse

Under nogle omstændigheder er en akties likviditet meget lav, og positionen i forbindelse med 
udstedelse for en fond eller på vegne af en kunde er så stor, at kun en systematisk 
internalisator kan opføre positionen i sit regnskab for i anden omgang at sprede den 
oprindelige position i trancher. Ved at tilføje denne valgfrie og undtagelsesvise mulighed 
bevarer vi likviditeten på markedet, især til fordel for SMV'erne.
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Ændringsforslag 135
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenkapitalen, bør 
betragtes som en systematisk internalisator, 
medmindre transaktionerne udføres uden 
for regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er på et lejlighedsvis, ad hoc og 
uregelmæssigt grundlag. Systematiske 
internalisatorer bør defineres som 
investeringsselskaber, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag handler 
for egen regning ved at udføre kundeordrer 
uden for et reguleret marked, en MHF eller 
en OHF. For at opnå en effektiv 
anvendelse af denne definition på 
investeringsselskaber bør al bilateral 
handel med kunder være relevant, og de 
kvalitative kriterier for identifikation af 
investeringsselskaber, som er pålagt 
registrering som systematiske 
internalisatorer, jf. artikel 21 i 
Kommissionens forordning nr. 1287/2006 
om gennemførelse af direktiv 2004/39/EF, 
bør suppleres med kvantitative kriterier. 
Mens en OHF er ethvert system eller 
facilitet, hvor forskellige tredjeparters 
købs- og salgsinteresser interagerer i 
systemet, bør en systematisk internalisator 
ikke have tilladelse til at sætte forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
forbindelse med hinanden.

(16) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenkapitalen, bør 
betragtes som en systematisk internalisator, 
medmindre transaktionerne udføres på 
OTC-grundlag, når handel henviser til 
bilateral handel uden for regulerede 
markeder og MHF'er på et lejlighedsvis, ad 
hoc og uregelmæssigt grundlag, i størrelser 
over normal markedsstørrelse og med 
godkendte modparter. Systematiske 
internalisatorer bør defineres som 
investeringsselskaber, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag handler 
for egen regning ved at udføre kundeordrer 
uden for et reguleret marked eller en MHF. 
For at opnå en effektiv anvendelse af denne 
definition på investeringsselskaber bør al 
bilateral handel med kunder være relevant, 
og de kvalitative kriterier for identifikation 
af investeringsselskaber, som er pålagt 
registrering som systematiske 
internalisatorer, jf. artikel 21 i 
Kommissionens forordning nr. 1287/2006 
om gennemførelse af direktiv 2004/39/EF, 
bør suppleres med kvantitative kriterier. 
En systematisk internalisator bør ikke have 
tilladelse til at sætte forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
forbindelse med hinanden.

Or. en

Begrundelse

Alle handelsplatforme, der styres af markedsoperatører eller investeringsselskaber, bør følge 
de samme regler, herunder for gennemsigtighed, udførelse af transaktioner efter faste regler, 
adgang uden forskelsbehandling og fuldt markedstilsyn. Et marked, hvor de enkelte platforme 
ikke følger de samme regler, navnlig vedrørende udførelse af transaktioner efter faste regler, 
vil bringe prisdannelsesprocessen for handelsprisen samt investorbeskyttelsen i fare.
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Ændringsforslag 136
Werner Langen

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenkapitalen, bør 
betragtes som en systematisk internalisator, 
medmindre transaktionerne udføres uden 
for regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er på et lejlighedsvis, ad hoc og 
uregelmæssigt grundlag. Systematiske 
internalisatorer bør defineres som 
investeringsselskaber, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag handler 
for egen regning ved at udføre kundeordrer 
uden for et reguleret marked, en MHF eller 
en OHF. For at opnå en effektiv 
anvendelse af denne definition på 
investeringsselskaber bør al bilateral 
handel med kunder være relevant, og de 
kvalitative kriterier for identifikation af 
investeringsselskaber, som er pålagt 
registrering som systematiske 
internalisatorer, jf. artikel 21 i 
Kommissionens forordning nr. 1287/2006 
om gennemførelse af direktiv 2004/39/EF, 
bør suppleres med kvantitative kriterier. 
Mens en OHF er ethvert system eller 
facilitet, hvor forskellige tredjeparters 
købs- og salgsinteresser interagerer i 
systemet, bør en systematisk internalisator 
ikke have tilladelse til at sætte forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
forbindelse med hinanden.

(16) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenkapitalen, bør 
betragtes som en systematisk internalisator, 
medmindre transaktionerne udføres uden 
for regulerede markeder, MHF'er på et 
lejlighedsvis, ad hoc og uregelmæssigt 
grundlag. Systematiske internalisatorer bør 
defineres som investeringsselskaber, som 
på organiseret, hyppigt og systematisk 
grundlag handler for egen regning ved at 
udføre kundeordrer uden for et reguleret 
marked, en MHF. For at opnå en effektiv 
anvendelse af denne definition på 
investeringsselskaber bør de kvalitative 
kriterier for identifikation af 
investeringsselskaber, som er pålagt 
registrering som systematiske 
internalisatorer, jf. artikel 21 i 
Kommissionens forordning nr. 1287/2006 
om gennemførelse af direktiv 2004/39/EF, 
suppleres med kvantitative kriterier. Disse 
kriterier bør for aktiemarkeder fastlægges 
for enkelte aktier, for ikke-aktiemarkeder 
for hver investeringsklasse. Indførelsen af 
kvantitative kriterier bør bidrage til at 
vurdere, om et selskabs aktiviteter som 
systematisk internalisator spiller en 
væsentlig økonomisk rolle for instituttet 
selv eller markedet, idet enten den 
relevante andel af selskabets forretning 
eller andelen af handelsaktiviteter for 
hver enkelt aktie eller en anden 
investeringsklasse betragtes som aktier.

Or. de
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Begrundelse

Kriterierne til at konstatere, om et værdipapirtjenesteydelsesselskab er en systematisk 
internalisator, er p.t. defineret i gennemførelsesforordningen på niveau 2. I MiFID II-
forslaget specificeres kriterierne for at blive anset for en systematisk internalisator nærmere. 
Det primære kriterium bliver, at et selskabs aktiviteter som systematisk internalisator udgør 
en relevant del af enten selskabets forretning eller den globale handelsaktivitet i denne 
investeringsklasse. Et selskab bliver betragtet som en systematisk internalisator, så snart et af 
de to kriterier er opfyldt. Vurderingen af disse kriterier med henblik på en registrering til 
aktiemarkeder finder sted for hver enkelt aktie. Disse kriterier bør fastlægges for hver (under-
)investeringsklasse i stedet for for hvert enkelt finansielt instrument.

Ændringsforslag 137
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenkapitalen, bør 
betragtes som en systematisk 
internalisator, medmindre 
transaktionerne udføres uden for 
regulerede markeder, MHF'er og OHF'er 
på et lejlighedsvis, ad hoc og 
uregelmæssigt grundlag. Systematiske 
internalisatorer bør defineres som 
investeringsselskaber, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag handler 
for egen regning ved at udføre kundeordrer
uden for et reguleret marked, en MHF eller 
en OHF. For at opnå en effektiv 
anvendelse af denne definition på 
investeringsselskaber bør al bilateral 
handel med kunder være relevant, og de 
kvalitative kriterier for identifikation af 
investeringsselskaber, som er pålagt 
registrering som systematiske 
internalisatorer, jf. artikel 21 i 
Kommissionens forordning nr. 1287/2006 
om gennemførelse af direktiv 2004/39/EF, 
bør suppleres med kvantitative kriterier. 
Mens en OHF er ethvert system eller 
facilitet, hvor forskellige tredjeparters 

(16) Systematiske internalisatorer bør
defineres som investeringsselskaber, som 
på organiseret, hyppigt og systematisk 
grundlag handler for egen regning ved at 
udføre kundeordrer uden for et reguleret 
marked, en MHF eller en OHF. For at opnå 
en effektiv anvendelse af denne definition 
på investeringsselskaber bør al bilateral 
handel med kunder, der kan henføres til 
udførelsen af en ordre, være relevant, og 
de kvalitative kriterier for identifikation af 
investeringsselskaber, som er pålagt 
registrering som systematiske 
internalisatorer, jf. artikel 21 i 
Kommissionens forordning nr. 1287/2006 
om gennemførelse af direktiv 2004/39/EF, 
bør suppleres med kvantitative kriterier.
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købs- og salgsinteresser interagerer i 
systemet, bør en systematisk internalisator 
ikke have tilladelse til at sætte forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
forbindelse med hinanden.

Or. en

Begrundelse

Ordningen med systematiske internalisatorer bør klart og tydeligt være tilknyttet udførelsen af 
ordrer som i definitionen i MiFIR, artikel 2, stk. 1, nr. 3.

Ændringsforslag 138
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenkapitalen, bør 
betragtes som en systematisk internalisator, 
medmindre transaktionerne udføres uden 
for regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er på et lejlighedsvis, ad hoc og 
uregelmæssigt grundlag. Systematiske 
internalisatorer bør defineres som 
investeringsselskaber, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag handler 
for egen regning ved at udføre kundeordrer
uden for et reguleret marked, en MHF eller 
en OHF. For at opnå en effektiv 
anvendelse af denne definition på 
investeringsselskaber bør al bilateral 
handel med kunder være relevant, og de 
kvalitative kriterier for identifikation af 
investeringsselskaber, som er pålagt 
registrering som systematiske 
internalisatorer, jf. artikel 21 i 
Kommissionens forordning nr. 1287/2006 
om gennemførelse af direktiv 2004/39/EF, 
bør suppleres med kvantitative kriterier. 
Mens en OHF er ethvert system eller 
facilitet, hvor forskellige tredjeparters 

(16) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenkapitalen, bør 
betragtes som en systematisk internalisator, 
medmindre transaktionerne udføres uden 
for regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er på et tilfældigt, ad hoc og 
uregelmæssigt grundlag. Systematiske 
internalisatorer bør defineres som 
investeringsselskaber, som på organiseret, 
regelmæssigt og systematisk grundlag 
handler for egen regning ved at udføre 
kundeordrer uden for et reguleret marked, 
en MHF eller en OHF. For at opnå en 
effektiv anvendelse af denne definition på 
investeringsselskaber bør al bilateral 
handel med kunder være relevant, og de 
kvalitative kriterier for identifikation af 
investeringsselskaber, som er pålagt 
registrering som systematiske 
internalisatorer, jf. artikel 21 i 
Kommissionens forordning nr. 1287/2006 
om gennemførelse af direktiv 2004/39/EF, 
bør suppleres med kvantitative kriterier. 
Mens en OHF er ethvert system eller 
facilitet, hvor forskellige tredjeparters 
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købs- og salgsinteresser interagerer i 
systemet, bør en systematisk internalisator 
ikke have tilladelse til at sætte forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
forbindelse med hinanden.

købs- og salgsinteresser interagerer i 
systemet, bør en systematisk internalisator 
ikke have tilladelse til at sætte forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
forbindelse med hinanden.

Or. en

Ændringsforslag 139
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenkapitalen, bør 
betragtes som en systematisk internalisator, 
medmindre transaktionerne udføres uden 
for regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er på et lejlighedsvis, ad hoc og 
uregelmæssigt grundlag. Systematiske 
internalisatorer bør defineres som 
investeringsselskaber, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag handler 
for egen regning ved at udføre kundeordrer 
uden for et reguleret marked, en MHF eller 
en OHF. For at opnå en effektiv 
anvendelse af denne definition på 
investeringsselskaber bør al bilateral 
handel med kunder være relevant, og de 
kvalitative kriterier for identifikation af 
investeringsselskaber, som er pålagt 
registrering som systematiske 
internalisatorer, jf. artikel 21 i 
Kommissionens forordning nr. 1287/2006 
om gennemførelse af direktiv 2004/39/EF, 
bør suppleres med kvantitative kriterier. 
Mens en OHF er ethvert system eller 
facilitet, hvor forskellige tredjeparters 
købs- og salgsinteresser interagerer i 
systemet, bør en systematisk internalisator 
ikke have tilladelse til at sætte forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 

(16) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenkapitalen, bør 
betragtes som en systematisk internalisator, 
medmindre transaktionerne udføres på 
OHF-grundlag. Systematiske 
internalisatorer bør defineres som 
investeringsselskaber, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag handler 
for egen regning ved at udføre kundeordrer 
uden for et reguleret marked eller en MHF. 
For at opnå en effektiv anvendelse af denne 
definition på investeringsselskaber bør al 
bilateral handel med kunder være relevant, 
og de kvalitative kriterier for identifikation 
af investeringsselskaber, som er pålagt 
registrering som systematiske 
internalisatorer, jf. artikel 21 i 
Kommissionens forordning nr. 1287/2006 
om gennemførelse af direktiv 2004/39/EF, 
bør suppleres med kvantitative kriterier. 
En systematisk internalisator bør ikke have 
tilladelse til at sætte forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
forbindelse med hinanden.
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forbindelse med hinanden.

Or. en

Ændringsforslag 140
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Et investeringsselskab, der udfører 
kundeordrer over egenkapitalen, bør 
betragtes som en systematisk 
internalisator, medmindre 
transaktionerne udføres uden for 
regulerede markeder, MHF'er og OHF'er 
på et lejlighedsvis, ad hoc og 
uregelmæssigt grundlag. Systematiske 
internalisatorer bør defineres som 
investeringsselskaber, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag handler 
for egen regning ved at udføre 
kundeordrer uden for et reguleret marked, 
en MHF eller en OHF. For at opnå en 
effektiv anvendelse af denne definition på 
investeringsselskaber bør al bilateral 
handel med kunder være relevant, og de 
kvalitative kriterier for identifikation af 
investeringsselskaber, som er pålagt 
registrering som systematiske 
internalisatorer, jf. artikel 21 i 
Kommissionens forordning nr. 1287/2006 
om gennemførelse af direktiv 2004/39/EF, 
bør suppleres med kvantitative kriterier. 
Mens en OHF er ethvert system eller 
facilitet, hvor forskellige tredjeparters 
købs- og salgsinteresser interagerer i 
systemet, bør en systematisk internalisator 
ikke have tilladelse til at sætte forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
forbindelse med hinanden.

(16) Systematiske internalisatorer bør 
defineres som investeringsselskaber, som 
på bilateralt, organiseret, hyppigt og 
systematisk grundlag handler for egen 
regning ved at udføre ordrer for 
professionelle eller detailkunder
vedrørende særlige klasser af finansielle 
instrumenter uden for et reguleret marked, 
en MHF eller en OHF. For at opnå en 
effektiv anvendelse af denne definition på 
investeringsselskaber bør al bilateral 
handel med professionelle eller 
detailkunder, der kan henføres til 
udførelsen af en ordre, være relevant, og 
de kvalitative kriterier for identifikation af 
investeringsselskaber, som er pålagt 
registrering som systematiske 
internalisatorer, jf. artikel 21 i 
Kommissionens forordning nr. 1287/2006 
om gennemførelse af direktiv 2004/39/EF, 
bør suppleres med kvantitative kriterier. 
Mens en OHF er ethvert 
ikkekoncerninternt system eller facilitet 
med flere handlere, hvor forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser
interagerer i systemet, bør en systematisk 
internalisator ikke have tilladelse til at 
sætte forskellige tredjeparters købs- og 
salgsinteresser i forbindelse med hinanden.

Or. en
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Ændringsforslag 141
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Systematiske internalisatorer kan 
beslutte, at kun detailkunder eller kun 
professionelle kunder skal have adgang til 
deres stillede priser, eller at begge skal 
have adgang. De bør ikke kunne 
diskriminere inden for disse kategorier af 
kunder. Systematiske internalisatorer er 
ikke forpligtede til at offentliggøre 
bindende prisstillelser for transaktioner 
over normal markedsstørrelse. Den 
normale markedsstørrelse for enhver klasse 
af finansielle instrumenter bør ikke stå i et 
væsentligt misforhold til noget finansielt 
instrument, der indgår i den pågældende 
klasse.

(17) Systematiske internalisatorer kan 
beslutte, at kun detailkunder eller kun 
professionelle kunder skal have adgang til 
deres stillede priser, eller at begge skal 
have adgang. De bør ikke kunne 
diskriminere inden for disse kategorier af 
kunder. Systematiske internalisatorer er 
ikke forpligtede til at offentliggøre 
bindende prisstillelser for transaktioner 
med aktieinstrumenter over normal 
markedsstørrelse og med 
ikkeaktieinstrumenter over detailstørrelse. 
Den normale markedsstørrelse eller 
detailstørrelse for enhver klasse af 
finansielle instrumenter bør ikke stå i et 
væsentligt misforhold til noget finansielt 
instrument, der indgår i den pågældende 
klasse.

Or. en

Begrundelse

Recital 17 is intended to apply to both equity and non-equity instruments. However, Recital 
17 has not been adapted to the fact that the transparency regime has been extended in MiFIR 
to non-equity instruments. If one considers the market structure of equity instruments, this 
mean in fact transactions larger than the ordinary transaction made by a retail investor. If the 
criteria “standard market size” is applied to both equity markets and non-equity markets 
investment firms (including SI) would, in principle, be obliged to provide more transparency 
to professional investors who trades non-equity instruments than to those professional 
investors who trades equities. In order to create a level playing field for issuers, investors and 
investment firms it is necessary not to discriminate trade with non-equities.

Ændringsforslag 142
Kay Swinburne
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Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Systematiske internalisatorer kan 
beslutte, at kun detailkunder eller kun 
professionelle kunder skal have adgang til 
deres stillede priser, eller at begge skal 
have adgang. De bør ikke kunne 
diskriminere inden for disse kategorier af 
kunder. Systematiske internalisatorer er 
ikke forpligtede til at offentliggøre 
bindende prisstillelser for transaktioner 
over normal markedsstørrelse. Den 
normale markedsstørrelse for enhver 
klasse af finansielle instrumenter bør ikke 
stå i et væsentligt misforhold til noget 
finansielt instrument, der indgår i den 
pågældende klasse.

(17) Systematiske internalisatorer kan 
beslutte, at kun detailkunder eller kun 
professionelle kunder skal have adgang til 
deres stillede priser, eller at begge skal 
have adgang. De bør ikke kunne 
diskriminere inden for disse kategorier af 
kunder. Systematiske internalisatorer er 
ikke forpligtede til at offentliggøre 
bindende prisstillelser for transaktioner 
over normal detailmarkedsstørrelse.

Or. en

Begrundelse

Førhandelsgennemsigtighed på detailmarkedet for ikkeaktier vil være til fordel for 
detailinvestorerne. På engrosmarkedet, hvor der er få markedsdeltagere og reelle 
bekymringer omkring likviditeten, vil en forbedring af efterhandelsgennemsigtigheden være et 
stort skridt fremad rent gennemsigtighedsmæssigt, mens førhandelsgennemsigtighed risikerer 
at forårsage enorme markedsforstyrrelser med et spinkelt udbytte.

Ændringsforslag 143
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Systematiske internalisatorer kan 
beslutte, at kun detailkunder eller kun 
professionelle kunder skal have adgang til 
deres stillede priser, eller at begge skal 
have adgang. De bør ikke kunne 
diskriminere inden for disse kategorier af 

(17) Systematiske internalisatorer kan 
beslutte, at kun deres detailkunder eller 
kun deres professionelle kunder skal have 
adgang til deres stillede priser, eller at 
begge skal have adgang. De bør ikke 
unødigt kunne diskriminere med hensyn til 
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kunder. Systematiske internalisatorer er 
ikke forpligtede til at offentliggøre 
bindende prisstillelser for transaktioner 
over normal markedsstørrelse. Den 
normale markedsstørrelse for enhver klasse 
af finansielle instrumenter bør ikke stå i et 
væsentligt misforhold til noget finansielt 
instrument, der indgår i den pågældende 
klasse.

adgangen inden for disse kategorier af 
kunder. Ved handel med 
derivatinstrumenter kan en prisforskel, 
der kan henføres til modpartens 
kreditkvalitet, eventuelt tillades. Den 
normale markedsstørrelse for enhver klasse 
af finansielle instrumenter bør ikke stå i et 
væsentligt misforhold til noget finansielt 
instrument, der indgår i den pågældende 
klasse.

Or. en

Begrundelse

De systematiske internalisatorer differentierer i dag med rette adgangen til deres priser alt 
efter modpartskategorierne. Prisfastsættelsen skal i tilfælde, hvor modpartens kreditrisiko 
udgør en central parameter, give mulighed for prisforskelle for givne instrumenter, typisk 
inden for handel med derivater, der kan afstedkomme gensidige forpligtelser over længere 
perioder.

Ændringsforslag 144
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er ikke formålet med denne 
forordning at kræve anvendelse af regler 
om førhandelsgennemsigtighed på 
transaktioner, der foretages på OTC-
grundlag, hvis kendetegn bl.a. er, at de er 
ad hoc og uregelmæssige, foretages med 
engrosmodparter og er led i en 
forretningsforbindelse, der selv er 
kendetegnet ved handler over normal 
markedsstørrelse, og hvor handlerne 
foretages uden for de systemer, som det 
pågældende selskab normalt benytter til 
sine forretninger som systematisk 
internalisator.

(18) Det er ikke formålet med denne 
forordning at kræve anvendelse af regler 
om førhandelsgennemsigtighed på 
transaktioner, der foretages på OTC-
grundlag, hvis kendetegn bl.a. er, at de er 
ad hoc og uregelmæssige eller foretages 
med engrosmodparter og er led i en 
forretningsforbindelse, der selv er 
kendetegnet ved handler over normal 
markedsstørrelse eller 
detailmarkedsstørrelse, og hvor handlerne 
foretages uden for de systemer, som det 
pågældende selskab normalt benytter til 
sine forretninger som systematisk 
internalisator.
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Or. en

Begrundelse

Betragtning 18 bør gælde både aktie- og ikkeaktieinstrumenter. Derfor skal ordlyden i 
betragtning 18 også ændres på samme grundlag som betragtning 17.

Ændringsforslag 145
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er ikke formålet med denne 
forordning at kræve anvendelse af regler 
om førhandelsgennemsigtighed på 
transaktioner, der foretages på OTC-
grundlag, hvis kendetegn bl.a. er, at de er 
ad hoc og uregelmæssige, foretages med 
engrosmodparter og er led i en 
forretningsforbindelse, der selv er 
kendetegnet ved handler over normal 
markedsstørrelse, og hvor handlerne 
foretages uden for de systemer, som det 
pågældende selskab normalt benytter til 
sine forretninger som systematisk 
internalisator.

(18) Det er ikke formålet med denne 
forordning at kræve anvendelse af regler 
om førhandelsgennemsigtighed på 
transaktioner, der foretages på OTC-
grundlag, hvis kendetegn bl.a. er, at de er 
ad hoc og uregelmæssige, foretages med 
engrosmodparter og er led i en 
forretningsforbindelse, der selv er 
kendetegnet ved handler over normal 
detailmarkedsstørrelse, og hvor handlerne 
foretages uden for de systemer, som det 
pågældende selskab normalt benytter til 
sine forretninger som systematisk 
internalisator.

Or. en

Begrundelse

Førhandelsgennemsigtighed på detailmarkedet for ikkeaktier vil være til fordel for 
detailinvestorerne. På engrosmarkedet, hvor der er få markedsdeltagere og reelle 
bekymringer omkring likviditeten, vil en forbedring af efterhandelsgennemsigtigheden være et 
stort skridt fremad rent gennemsigtighedsmæssigt, mens førhandelsgennemsigtighed risikerer 
at forårsage enorme markedsforstyrrelser med et spinkelt udbytte.

Ændringsforslag 146
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til forordning
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Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er ikke formålet med denne 
forordning at kræve anvendelse af regler 
om førhandelsgennemsigtighed på 
transaktioner, der foretages på OTC-
grundlag, hvis kendetegn bl.a. er, at de er 
ad hoc og uregelmæssige, foretages med 
engrosmodparter og er led i en 
forretningsforbindelse, der selv er 
kendetegnet ved handler over normal 
markedsstørrelse, og hvor handlerne 
foretages uden for de systemer, som det 
pågældende selskab normalt benytter til 
sine forretninger som systematisk 
internalisator.

(18) Det er ikke formålet med denne 
forordning at kræve anvendelse af regler 
om førhandelsgennemsigtighed og andre 
regler vedrørende markedet, der måtte 
finde anvendelse på markedspladser, på 
transaktioner, der foretages på OTC-
grundlag, hvis kendetegn er, at de er 
bilaterale, ad hoc og uregelmæssige, 
foretages med godkendte modparter og er 
led i en forretningsforbindelse, der selv er 
kendetegnet ved handler over normal 
markedsstørrelse, og hvor handlerne 
foretages uden for de systemer, som det 
pågældende selskab normalt benytter til 
sine forretninger som systematisk 
internalisator.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsen af MiFID1 har vist, at definitionen af OTC ikke er klar. Det centrale i denne 
ændrede betragtning bør derfor også indlemmes i artiklen med definitioner i forordningen. Af 
hensyn til klarheden er det nødvendigt at tilføje "bilaterale" (i betragtningen beskrives en 
undtagelse fra systematiske internalisatorer, hvilket i sig selv altid kun er bilateralt). Det er 
endvidere nødvendigt at henvise til godkendte modparter (klart defineret i MiFID) og ikke til 
engrosmodparter (ikke defineret i MiFID, ikke et klart begreb).

Ændringsforslag 147
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er ikke formålet med denne 
forordning at kræve anvendelse af regler 
om førhandelsgennemsigtighed på 
transaktioner, der foretages på OTC-
grundlag, hvis kendetegn bl.a. er, at de er 
ad hoc og uregelmæssige, foretages med 

(18) Det er af afgørende betydning, at der 
kan dukke alternative markedspladser op, 
som tilbyder sælgere og købere lige vilkår 
og en afbalanceret prisdannelse, ikke 
mindst til afvikling af omfattende og 
uregelmæssige transaktioner.
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engrosmodparter og er led i en 
forretningsforbindelse, der selv er 
kendetegnet ved handler over normal 
markedsstørrelse, og hvor handlerne 
foretages uden for de systemer, som det 
pågældende selskab normalt benytter til 
sine forretninger som systematisk 
internalisator.

Or. en

Begrundelse

Ved at fratage investeringsselskaberne muligheden for at udøve OTC-handel vil man 
begrænse investeringsselskabernes mulighed for at tilgodese investorernes interesser. Hvis et 
investeringsselskab kan finde matchende interesser for en større ordre eller i illikvide 
instrumenter, skal det også kunne udføre denne ordre og dermed levere den forventede ydelse 
til de pågældende kunder.

Ændringsforslag 148
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er ikke formålet med denne 
forordning at kræve anvendelse af regler 
om førhandelsgennemsigtighed på 
transaktioner, der foretages på OTC-
grundlag, hvis kendetegn bl.a. er, at de er 
ad hoc og uregelmæssige, foretages med 
engrosmodparter og er led i en 
forretningsforbindelse, der selv er 
kendetegnet ved handler over normal 
markedsstørrelse, og hvor handlerne 
foretages uden for de systemer, som det 
pågældende selskab normalt benytter til 
sine forretninger som systematisk 
internalisator.

(18) Det er ikke formålet med denne 
forordning at kræve anvendelse af regler 
om førhandelsgennemsigtighed og regler 
vedrørende markedet, der finder 
anvendelse på markedspladser, på 
transaktioner, der foretages på OTC-
grundlag, hvis kendetegn er, at de er 
bilaterale, ad hoc og uregelmæssige, 
foretages med godkendte modparter og er 
led i en forretningsforbindelse, der selv er 
kendetegnet ved handler over normal 
markedsstørrelse, og hvor handlerne 
foretages uden for de systemer, som det 
pågældende selskab normalt benytter til 
sine forretninger som systematisk 
internalisator.

Or. en
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Ændringsforslag 149
Werner Langen

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er ikke formålet med denne 
forordning at kræve anvendelse af regler 
om førhandelsgennemsigtighed på 
transaktioner, der foretages på OTC-
grundlag, hvis kendetegn bl.a. er, at de er
ad hoc og uregelmæssige, foretages med 
engrosmodparter og er led i en 
forretningsforbindelse, der selv er 
kendetegnet ved handler over normal 
markedsstørrelse, og hvor handlerne 
foretages uden for de systemer, som det 
pågældende selskab normalt benytter til 
sine forretninger som systematisk 
internalisator.

(18) Det er hensigtsmæssigt at sikre, at så 
megen handel som muligt, der foretages 
uden for regulerede handelssystemer, 
finder sted i organiserede systemer, for 
hvilke der gælder passende 
gennemsigtighedskrav. Det er ikke 
formålet med denne forordning at kræve 
anvendelse af regler om 
førhandelsgennemsigtighed på OTC-
transaktioner, der omfatter 
primærudstedelse, hvis kendetegn bl.a. er, 
at instrumenterne er skræddersyede og 
konstruerede med henblik på de særlige 
krav til finansielle eller ikke-finansielle 
engrosmodparter. Det skal erindres, at 
virksomheder, hvis hovedaktivitet er 
produktion og/eller levering af en råvare, 
og som handler for egen regning med 
råvarederivater som accessorisk 
virksomhed, allerede er omfattet af 
skræddersyede lovpligtige tilsyn og 
lovgivningsmæssige 
rapporteringsforpligtelser specifikt for 
spottransaktioner og fysiske 
terminstransaktioner i medfør af 
forordning 2011/1227/EF (REMIT), og er 
underlagt forskriftsmæssig 
indberetningspligt i forbindelse med 
standardiserede derivattransaktioner og 
myndighedstilsyn i henhold til forordning 
[ ] (EMIR).

Or. en

Ændringsforslag 150
Pablo Zalba Bidegain
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Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er ikke formålet med denne 
forordning at kræve anvendelse af regler 
om førhandelsgennemsigtighed på 
transaktioner, der foretages på OTC-
grundlag, hvis kendetegn bl.a. er, at de er 
ad hoc og uregelmæssige, foretages med 
engrosmodparter og er led i en 
forretningsforbindelse, der selv er 
kendetegnet ved handler over normal 
markedsstørrelse, og hvor handlerne 
foretages uden for de systemer, som det 
pågældende selskab normalt benytter til 
sine forretninger som systematisk 
internalisator.

(18) Det er ikke formålet med denne 
forordning at kræve anvendelse af regler 
om førhandelsgennemsigtighed på 
transaktioner, der foretages på OTC-
grundlag, hvis kendetegn bl.a. er, at de er 
ad hoc, og hvor handlerne foretages uden 
for de systemer, som det pågældende 
selskab normalt benytter til sine 
forretninger som systematisk internalisator.

Or. en

Ændringsforslag 151
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er ikke formålet med denne 
forordning at kræve anvendelse af regler 
om førhandelsgennemsigtighed på 
transaktioner, der foretages på OTC-
grundlag, hvis kendetegn bl.a. er, at de er 
ad hoc og uregelmæssige, foretages med 
engrosmodparter og er led i en 
forretningsforbindelse, der selv er 
kendetegnet ved handler over normal 
markedsstørrelse, og hvor handlerne 
foretages uden for de systemer, som det 
pågældende selskab normalt benytter til 
sine forretninger som systematisk 
internalisator.

(18) Det er ikke formålet med denne 
forordning at kræve anvendelse af regler 
om førhandelsgennemsigtighed og regler 
vedrørende markedet, der finder 
anvendelse på markedspladser, på 
transaktioner, der foretages på OTC-
grundlag, hvis kendetegn er, at de er 
bilaterale, ad hoc og uregelmæssige, 
foretages med godkendte modparter og er 
led i en forretningsforbindelse, der selv er 
kendetegnet ved handler over normal 
markedsstørrelse, og hvor handlerne 
foretages uden for de systemer, som det 
pågældende selskab normalt benytter til 
sine forretninger som systematisk 
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internalisator.

Or. en

Begrundelse

OTC skal defineres præcist, da det er undtagelsen fra de regler, der garanterer sikkerhed og 
integritet på de finansielle markeder. I modsætning til multilateral handel (dvs. krydsende 
ordrer) er OTC bilateral handel. OTC er en undtagelse fra systematisk internalisering.

Ændringsforslag 152
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er ikke formålet med denne 
forordning at kræve anvendelse af regler 
om førhandelsgennemsigtighed på 
transaktioner, der foretages på OTC-
grundlag, hvis kendetegn bl.a. er, at de er 
ad hoc og uregelmæssige, foretages med 
engrosmodparter og er led i en 
forretningsforbindelse, der selv er 
kendetegnet ved handler over normal 
markedsstørrelse, og hvor handlerne 
foretages uden for de systemer, som det 
pågældende selskab normalt benytter til 
sine forretninger som systematisk 
internalisator.

(18) Det er ikke formålet med denne 
forordning at kræve anvendelse af regler 
om førhandelsgennemsigtighed på 
transaktioner, der foretages på OTC-
grundlag, hvis kendetegn bl.a. er, at de er 
tilfældige, ad hoc og uregelmæssige, 
foretages med engrosmodparter og er led i 
en forretningsforbindelse, der selv er 
kendetegnet ved handler over normal 
markedsstørrelse, og hvor handlerne 
foretages uden for de systemer, som det 
pågældende selskab normalt benytter til 
sine forretninger som systematisk 
internalisator.

Or. en

Ændringsforslag 153
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
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Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Markedsdata bør være let tilgængelige 
for brugerne i et format, som er så 
udspecificeret som muligt for at give 
investorer - og udbydere af 
datatjenesteydelser, der tjener deres behov 
- mulighed for at skræddersy deres 
dataløsninger i videst muligt omfang. Data 
om før- og efterhandelsgennemsigtighed 
bør derfor stilles til rådighed for 
offentligheden på "ubundtet" vis for at 
mindske omkostningerne for 
markedsdeltagere ved køb af data.

(19) Markedsdata bør være let tilgængelige 
for brugerne i et format, som er så 
udspecificeret som muligt for at give 
investorer - og udbydere af 
datatjenesteydelser, der tjener deres behov 
- mulighed for at skræddersy deres 
dataløsninger i videst muligt omfang. Data 
om før- og efterhandelsgennemsigtighed 
bør derfor stilles til rådighed for 
offentligheden på "ubundtet" vis for at 
mindske omkostningerne for 
markedsdeltagere ved køb af data.
Efterhandelsdata bør stilles gratis til 
rådighed af de regulerede markeder, 
MHF'er, OHF'er og systematiske 
internalisatorer efter 15 minutter. 
Derudover bør godkendte 
offentliggørelsesordninger sikre 
overensstemmelsen og kvaliteten af 
realtids- såvel som forsinkede 
markedsdata baseret på fælles europæiske 
datastandarder. Slutbrugerne vil således 
have adgang enten direkte eller indirekte 
via konkurrerende dataudbydere til 
standardiseret konsolideret løbende 
handelsinformation på europæisk plan. 

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede kommercielle løsning for markedsdata vil kun medføre præcise og billige 
konsoliderede oplysninger, hvis ESMA udsteder fælles europæiske datastandarder, og hvis 
oplysningernes kvalitet og overensstemmelse således sikres gennem godkendte 
offentliggørelsesordninger (APA'er), som offentliggør markedsdata. Slutbrugerne bør kunne 
købe data på ubundet vis.

Ændringsforslag 154
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
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Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I betragtning af den enighed, som 
parterne i G20-topmødet i Pittsburgh den 
25. september 2009 nåede frem til med 
hensyn til at flytte handel med 
standardiserede OTC-derivatkontrakter til 
enten børser eller elektroniske 
handelsplatforme, afhængigt af, hvad der er 
mest hensigtsmæssigt, bør der defineres en 
formel forskriftsprocedure for at tillade 
handel mellem finansielle modparter og 
store ikke-finansielle modparter med alle 
derivater, som er blevet vurderet som 
clearingegnede, og som er tilstrækkeligt 
likvide til at finde sted på en række 
markedspladser, der er omfattet af 
tilsvarende regler, og som giver deltagerne 
mulighed for at handle med forskellige 
modparter. Der bør ved vurderingen af 
tilstrækkelig likviditet tages hensyn til de 
nationale markedsforhold, herunder 
elementer som f.eks. antallet og typen af 
markedsdeltagere på et bestemt marked, og 
til transaktionsforhold, som f.eks. 
størrelsen og hyppigheden af transaktioner 
på dette marked.

(21) I betragtning af den enighed, som 
parterne i G20-topmødet i Pittsburgh den 
25. september 2009 nåede frem til med 
hensyn til at flytte handel med 
standardiserede OTC-derivatkontrakter til 
enten børser eller elektroniske 
handelsplatforme, afhængigt af, hvad der er 
mest hensigtsmæssigt, bør der defineres en 
formel forskriftsprocedure for at tillade 
handel mellem finansielle modparter og 
store ikke-finansielle modparter med alle 
derivater, som er blevet vurderet som 
clearingegnede, og som er tilstrækkeligt 
likvide til at finde sted på en række 
markedspladser, der er omfattet af 
tilsvarende regler, og som giver deltagerne 
mulighed for at handle med forskellige 
modparter. Der bør ved vurderingen af 
tilstrækkelig likviditet tages hensyn til de 
nationale markedsforhold, herunder 
elementer som f.eks. antallet og typen af 
markedsdeltagere på et bestemt marked, og 
til transaktionsforhold, som f.eks. 
størrelsen og hyppigheden af transaktioner 
på dette marked.
Efterhandelstjenesteydelser til 
risikoreduktion for samlede transaktioner 
er i overensstemmelse med det 
overordnede G20-politikmål om at 
mindske systemiske risici på OTC-
derivatmarkederne, og handel med OTC-
derivatkontrakter, som er deltransaktioner 
i en efterhandelstjenesteydelse til 
risikoreduktion for samlede transaktioner, 
f.eks. komprimering af multilateral 
handel og styring af basisrisici for 
aktuelle porteføljer af OTC-derivater, skal 
håndteres separat, bl.a. for at sikre 
overensstemmelse med sådanne 
politikmål. Dette indebærer et behov for, 
at sådan handel håndteres separat under 
handelsmandatet, og da deltransaktioner i 
en samlet transaktion ikke er baseret på 
bud eller tilbud (dvs. der finder ikke 
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nogen prisfastsættelse sted), bør ESMA 
afgøre, i hvilket omfang artikel 7, 9, 23 
og 24, stk. 1, bør finde anvendelse på 
sådanne deltransaktioner.

Or. en

Begrundelse

En samlet transaktion er et risikoreduktionsværktøj, som er beregnet til at mindske sekundære 
ordrerisici, der opstår via eksisterende positioner, eksempelvis modpartskreditrisiko, 
operationel risiko og/eller basisrisiko. I lyset af en samlet transaktions og dennes 
deltransaktioners kendetegn skal kravene om førhandels- og efterhandelsgennemsigtighed, 
transaktionsindberetning og udførelse af ordrer på markedspladser tilpasses disse særlige 
kendetegn.

Ændringsforslag 155
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I betragtning af den enighed, som 
parterne i G20-topmødet i Pittsburgh den 
25. september 2009 nåede frem til med 
hensyn til at flytte handel med 
standardiserede OTC-derivatkontrakter til 
enten børser eller elektroniske 
handelsplatforme, afhængigt af, hvad der er 
mest hensigtsmæssigt, bør der defineres en 
formel forskriftsprocedure for at tillade 
handel mellem finansielle modparter og 
store ikke-finansielle modparter med alle 
derivater, som er blevet vurderet som 
clearingegnede, og som er tilstrækkeligt 
likvide til at finde sted på en række 
markedspladser, der er omfattet af 
tilsvarende regler, og som giver deltagerne 
mulighed for at handle med forskellige 
modparter. Der bør ved vurderingen af 
tilstrækkelig likviditet tages hensyn til de 
nationale markedsforhold, herunder 
elementer som f.eks. antallet og typen af 
markedsdeltagere på et bestemt marked, og 

(21) I betragtning af den enighed, som 
parterne i G20-topmødet i Pittsburgh den 
25. september 2009 nåede frem til med 
hensyn til at flytte handel med 
standardiserede OTC-derivatkontrakter til 
enten børser eller elektroniske 
handelsplatforme, afhængigt af, hvad der er 
mest hensigtsmæssigt, bør der defineres en 
formel forskriftsprocedure for at tillade 
handel mellem finansielle modparter og 
store ikke-finansielle modparter med alle 
derivater, som er blevet vurderet som 
clearingegnede, og som er tilstrækkeligt 
likvide til at finde sted på en række 
markedspladser, der er omfattet af 
tilsvarende regler. Hensigten med denne 
forordning er ikke at forbyde eller 
begrænse brugen af skræddersyede 
derivatkontrakter eller at gøre dem 
urimeligt bekostelige for ikke-finansielle 
institutioner. Der bør derfor ved 
vurderingen af tilstrækkelig likviditet tages 
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til transaktionsforhold, som f.eks. 
størrelsen og hyppigheden af transaktioner 
på dette marked.

hensyn til de nationale markedsforhold, 
herunder elementer som f.eks. antallet og 
typen af markedsdeltagere på et bestemt 
marked, og til transaktionsforhold, som 
f.eks. størrelsen og hyppigheden af 
transaktioner på dette marked.

Or. en

Begrundelse

MiFID skal ensrettes med undtagelserne for ikke-finansielle deltagere i EMIR, og det skal 
sikres, at disse bestemmelser ikke forringer undtagelsens virkning.

Ændringsforslag 156
Markus Ferber

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Af hensyn til retssikkerheden er det 
hensigtsmæssigt at medtage en definition 
af derivater. Forsikringskontrakter for så 
vidt angår risikoklasser i henhold til bilag 
1 til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/138/EF om adgang til og 
udøvelse af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed [Solvens II] 
bør ikke betragtes som derivatkontrakter i 
henhold til dette direktiv, hvis de indgås 
med et forsikringsselskab, 
genforsikringsselskab, 
tredjelandsforsikringsselskab eller 
tredjelandsgenforsikringsselskab.

Or. en

Ændringsforslag 157
Kay Swinburne

Forslag til forordning
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Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) I betragtning af den enighed, som 
parterne i G20-mødet i Pittsburgh den 25. 
september 2009 nåede frem til med hensyn 
til at flytte handel med standardiserede 
OTC-derivatkontrakter til enten børser 
eller elektroniske handelsplatforme, 
afhængigt af hvad der er mest 
hensigtsmæssigt, på den ene side, og den 
relativt lavere likviditet af forskellige 
OTC-derivater på den anden side, er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte en passende 
række godkendte markedspladser, hvor der 
kan handles i henhold til denne aftale. Alle 
godkendte markedspladser bør være 
omfattet af nøje tilpassede krav i 
lovgivningen med hensyn til 
organisatoriske og operationelle aspekter,
foranstaltninger til at mindske 
interessekonflikter, overvågning af al 
handelsaktivitet, før- og 
efterhandelsgennemsigtighed, der tilpasses 
det enkelte finansielle instrument, og for at 
flere tredjepartshandelsinteresser kan 
indgå i et samspil med hinanden. Der bør 
dog tages højde for den mulighed, som 
operatører af markedspladser har for 
skønsmæssigt at arrangere transaktioner i 
henhold til denne aftale mellem flere 
tredjeparter, for at forbedre betingelserne 
for udførelse og likviditet.

(22) I betragtning af den enighed, som 
parterne i G20-mødet i Pittsburgh den 25. 
september 2009 nåede frem til med hensyn 
til at flytte handel med standardiserede 
OTC-derivatkontrakter til enten børser 
eller elektroniske handelsplatforme, 
afhængigt af hvad der er mest 
hensigtsmæssigt, på den ene side, og den 
relativt lavere likviditet af forskellige 
OTC-derivater på den anden side, er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte en passende 
række godkendte markedspladser, hvor der 
kan handles i henhold til denne aftale. Alle 
godkendte markedspladser bør være 
omfattet af nøje tilpassede krav i 
lovgivningen med hensyn til 
organisatoriske og operationelle aspekter, 
foranstaltninger til at mindske 
interessekonflikter, overvågning af al 
handelsaktivitet og før- og 
efterhandelsgennemsigtighed, der tilpasses 
det enkelte finansielle instrument og
handelsmodel. Der bør dog tages højde for 
den mulighed, som operatører af 
markedspladser har for skønsmæssigt at 
arrangere transaktioner i henhold til denne 
aftale mellem deres deltagere, for at 
forbedre betingelserne for udførelse og 
likviditet.

Or. en

Ændringsforslag 158
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
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Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) De kompetente myndigheders 
beføjelser bør suppleres med en eksplicit 
mekanisme til at forbyde eller begrænse 
markedsføring, distribution og salg af 
ethvert finansielt instrument, som giver 
anledning til alvorlige betænkeligheder 
med hensyn til investorbeskyttelse, de 
finansielle markeders ordentlige funktion 
og integritet eller dele af eller hele det 
finansielle systems stabilitet, og med 
passende koordinerings- og 
interventionsbeføjelser for ESMA. 
Udøvelsen af disse beføjelser bør være 
betinget af, at visse betingelser er opfyldt.

(24) De kompetente myndigheders 
beføjelser bør suppleres med en eksplicit 
mekanisme til at forbyde eller begrænse 
markedsføring, distribution og salg af 
ethvert finansielt instrument, som giver 
anledning til alvorlige betænkeligheder 
med hensyn til investorbeskyttelse, de 
finansielle markeders ordentlige funktion 
og integritet eller dele af eller hele det 
finansielle systems stabilitet, og med 
passende koordinerings- og 
interventionsbeføjelser for ESMA. 
Udøvelsen af disse beføjelser bør være 
betinget af, at visse betingelser er opfyldt
og bør kun ske i særlige tilfælde.

Or. en

Begrundelse

Forbud mod visse finansielle instrumenter eller visse typer af finansielle aktiviteter er meget 
restriktive foranstaltninger, og sådanne beføjelser bør kun udøves i særlige tilfælde.

Ændringsforslag 159
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Oplysninger om transaktioner med 
finansielle instrumenter bør indberettes til 
de kompetente myndigheder for at give 
dem mulighed for at konstatere og 
undersøge eventuelle tilfælde af 
markedsmisbrug, at sørge for redelige og 
velfungerende markeder samt overvåge 
investeringsselskabernes aktiviteter. 
Anvendelsesområdet for dette tilsyn 
omfatter alle instrumenter, der er optaget til 
handel på et reguleret marked eller i en 

(27) Oplysninger om transaktioner med 
finansielle instrumenter bør indberettes til 
de kompetente myndigheder for at give 
dem mulighed for at konstatere og 
undersøge eventuelle tilfælde af 
markedsmisbrug, at sørge for redelige og 
velfungerende markeder samt overvåge 
investeringsselskabernes aktiviteter. 
Anvendelsesområdet for dette tilsyn 
omfatter alle instrumenter, der er optaget til 
handel på et reguleret marked eller i en 
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MHF eller OHF, samt alle instrumenter, 
hvis værdi afhænger af eller påvirker 
værdien af disse instrumenter. For at undgå 
unødvendige administrative byrder for 
investeringsselskaber bør finansielle 
instrumenter, som ikke handles på 
organiseret vis, og for hvilke der ikke kan 
foregå markedsmisbrug, udelukkes fra 
indberetningsforpligtelsen.

MHF samt alle instrumenter, hvis værdi 
afhænger af eller påvirker værdien af disse 
instrumenter. For at undgå unødvendige 
administrative byrder for 
investeringsselskaber bør finansielle 
instrumenter, som ikke handles på 
organiseret vis, og for hvilke der ikke kan 
foregå markedsmisbrug, udelukkes fra 
indberetningsforpligtelsen.

Or. en

Begrundelse

Alle handelsplatforme, der styres af markedsoperatører eller investeringsselskaber bør følge 
de samme regler, herunder gennemsigtighed, udførelse af transaktioner på ikke-skønsmæssig 
vis, adgang uden forskelsbehandling og fuld markedsovervågning. Et marked, hvor de enkelte 
platforme ikke følger de samme regler, navnlig vedrørende udførelse af transaktioner på ikke-
skønsmæssig vis, vil bringe prisdannelsesprocessen for handelsprisen samt 
investorbeskyttelsen i fare.

Ændringsforslag 160
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Kommissionen bør udarbejde en 
rapport, hvori det anføres, om 
transaktionsindberetningernes indhold og 
format er tilstrækkelig til at sætte de 
kompetente myndigheder i stand til at 
afdække markedsmisbrug, og om det er 
hensigtsmæssigt at kræve, at 
investeringsselskaber indberetter
eventuelle yderligere oplysninger såsom 
en angivelse til identifikation af den 
algoritme eller ophavsmanden til den 
algoritme, der ligger til grund for 
investeringsbeslutningen og 
transaktionens gennemførelse.
Tilsynsmyndighederne ønsker at 
identificere den fysiske eller juridiske 
person, der har truffet beslutningen om at 
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handle. I betragtning af, at kunderne kan 
angive de algoritmer, som de ønsker, at 
investeringsselskabet skal anvende med 
henblik på at nå deres målsætninger, eller 
lade det være op til investeringsselskabet 
at afgøre, hvilken algoritme der skal 
anvendes for at opnå "best execution", er 
det identiteten af den person, der har 
iværksat algoritmen, der er nyttig for 
tilsynsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 161
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Tilbagekøbsaftaler og 
værdipapirudlån har spillet en rolle i den 
usikkerhed, der eksisterer omkring 
ejerskab og forpligtelser, som man har set 
det i den finansielle krise. Institutterne 
bør, i det mindste i aggregeret form, 
indberette genkøbsaftaler, 
værdipapirudlån og alle former for gælds-
eller tilbagebetalingsordninger som 
helhed. Disse oplysninger bør indberettes 
til et transaktionsregister eller en 
værdipapircentral for at give bl.a. EBA, 
ESMA, relevante kompetente 
myndigheder, ESRB og relevante 
centralbanker samt ESCB adgang dertil. I 
likvidationssager bør uregistrerede 
tilbagebetalingsaftaler ikke have retskraft.

Or. en

Ændringsforslag 162
Sylvie Goulard
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Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Tredjelandsselskabers levering af 
tjenesteydelser i Unionen er underlagt 
nationale regler og krav. Disse regler er 
meget forskelligartede og bør 
harmoniseres for at garantere sikkerhed
og ensartet behandling af 
tredjelandsselskaber, der kommer ind i 
Unionen, på baggrund af en 
ækvivalensvurdering udført af 
Kommissionen af tredjelandenes retlige 
og tilsynsmæssige rammer, som bør sikre 
et sammenligneligt beskyttelsesniveau for 
investorer i EU, der modtager 
tjenesteydelser fra tredjelandsselskaber, 
og såfremt investeringsselskaberne i EU 
har gensidig adgang i tredjelandene.

Or. en

Begrundelse

Flyttet fra direktivet til forordningen.

Ændringsforslag 163
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Betragtning 28 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28b) Leveringen af tjenesteydelser 
begrænses til udelukkende at omfatte 
godkendte modparter og bør forudsætte, 
at der er etableret en filial i Unionen.
Filialen skal være etableret i den 
medlemsstat, hvor tredjelandsselskabet 
har sine primære aktiviteter. Etablering af 
en filial kræver registrering hos ESMA.
Når registrering hos ESMA har fundet 
sted, bør filialen være underlagt tilsyn i 



AM\901839DA.doc 65/179 PE489.472v01-00

DA

den medlemsstat, hvor den er etableret.
Det pågældende tredjelandsselskab bør 
med forbehold af underretning kunne 
levere tjenesteydelser i andre 
medlemsstater gennem filialen.

Or. en

Begrundelse

Flyttet fra direktivet til forordningen.

Ændringsforslag 164
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Betragtning 28 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28c) Denne forordnings bestemmelse om 
regulering af tredjelandsselskabers 
levering af tjenesteydelser i Unionen bør 
ikke anfægte muligheden for, at 
detailinvestorer eller professionelle 
investorer, der er etableret i Unionen, kan 
modtage investeringsservice fra et 
tredjelandsselskab udelukkende på eget 
initiativ. I sådanne tilfælde bør 
tredjelandsselskabets tjenesteydelser ikke 
anses for at være leveret på Unionens 
område.

Or. en

Begrundelse

Flyttet fra direktivet til forordningen.

Ændringsforslag 165
Sharon Bowles

Forslag til forordning
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Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Formålet med 
transaktionsindberetning er at overvåge 
markedsmisbrug. I markedssegmenter 
med stor volumen kan dette medføre 
større mængder information, end man 
kan behandle, indtil man på et tidspunkt 
har bedre teknologiske værktøjer til 
rådighed. ESMA bør udarbejde en 
rapport om eventuelle markedssegmenter, 
som er omfattet af anden indberetning til 
f.eks. transaktionsregistre, eller for hvilke 
der er lav risiko eller allerede er indført 
sikkerhedsforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 166
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Forordning [EMIR] indeholder 
kriterier for, hvornår klasser af OTC-
derivater bør være omfattet af 
clearingforpligtelsen. Dette forhindrer 
også konkurrenceforvridninger ved at 
kræve ikke-diskriminerende adgang til 
centrale modparter, der tilbyder clearing 
af OTC-derivater på markedspladser og 
ikke-diskriminerende adgang til 
handelsfeeds fra markedspladser til 
centrale modparter, der tilbyder clearing 
af OTC-derivater. Da OTC-derivater er 
defineret som derivatkontrakter, hvis 
udførelse ikke finder sted på et reguleret 
marked, er der behov for at indføre 
lignende krav for regulerede markeder i 
henhold til denne forordning. Har ESMA 
erklæret, at derivater også er omfattet, bør 

udgår
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derivater, der handles på regulerede 
markeder, også være omfattet af en 
clearingforpligtelse.

Or. en

Begrundelse

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Ændringsforslag 167
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Forordning [EMIR] indeholder 
kriterier for, hvornår klasser af OTC-
derivater bør være omfattet af 
clearingforpligtelsen. Dette forhindrer også 
konkurrenceforvridninger ved at kræve 
ikke-diskriminerende adgang til centrale 
modparter, der tilbyder clearing af OTC-
derivater på markedspladser og ikke-
diskriminerende adgang til handelsfeeds 
fra markedspladser til centrale modparter, 
der tilbyder clearing af OTC-derivater. Da 
OTC-derivater er defineret som 
derivatkontrakter, hvis udførelse ikke 
finder sted på et reguleret marked, er der 
behov for at indføre lignende krav for 
regulerede markeder i henhold til denne 
forordning. Har ESMA erklæret, at 

(31) Forordning [EMIR] indeholder 
kriterier for, hvornår klasser af OTC-
derivater bør være omfattet af 
clearingforpligtelsen. Dette forhindrer også 
konkurrenceforvridninger ved at kræve 
ikke-diskriminerende adgang til centrale 
modparter, der tilbyder clearing af OTC-
derivater på markedspladser og ikke-
diskriminerende adgang til handelsfeeds 
fra markedspladser til centrale modparter, 
der tilbyder clearing af OTC-derivater. Da 
OTC-derivater er defineret som 
derivatkontrakter, hvis udførelse ikke 
finder sted på et reguleret marked, er der 
behov for at indføre lignende krav for 
regulerede markeder i henhold til denne 
forordning. Har ESMA erklæret, at 
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derivater også er omfattet, bør derivater, 
der handles på regulerede markeder, også 
være omfattet af en clearingforpligtelse.

derivater også er omfattet, bør derivater, 
der handles på regulerede markeder,
MHF'er og OHF'er også være omfattet af 
en clearingforpligtelse.

Or. en

Begrundelse

Alle markedspladser, der anvendes til handel med derivatinstrumenter, skal sikre, at de er 
underlagt en central clearingforpligtelse, for at reducere den systemiske risiko, der er 
forbundet med sådanne handler og instrumenter.

Ændringsforslag 168
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Ud over kravene i direktiv 
2004/39/EF, som forhindrer 
medlemsstaterne i uretmæssigt at 
begrænse adgangen til 
efterhandelsinfrastrukturer såsom 
centrale modparter og 
afviklingsordninger, er det nødvendigt, at 
denne forordning ophæver forskellige 
andre handelsmæssige hindringer, der 
kan anvendes til at hindre konkurrence i 
clearing af finansielle instrumenter. For 
at undgå enhver form for diskriminerende 
praksis bør centrale modparter acceptere 
at cleare transaktioner, der finder sted på 
forskellige markedspladser, såfremt disse 
pladser opfylder de operationelle og 
tekniske krav, der fastsættes af den 
centrale modpart. Adgang bør kun 
nægtes, hvis visse adgangskriterier, som 
er specificeret i delegerede retsakter, ikke 
er opfyldt.

udgår

Or. en
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Begrundelse

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Ændringsforslag 169
Werner Langen

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Ud over kravene i direktiv 
2004/39/EF, som forhindrer 
medlemsstaterne i uretmæssigt at 
begrænse adgangen til 
efterhandelsinfrastrukturer såsom 
centrale modparter og 
afviklingsordninger, er det nødvendigt, at 
denne forordning ophæver forskellige 
andre handelsmæssige hindringer, der 
kan anvendes til at hindre konkurrence i 
clearing af finansielle instrumenter. For 
at undgå enhver form for diskriminerende 
praksis bør centrale modparter acceptere 
at cleare transaktioner, der finder sted på 
forskellige markedspladser, såfremt disse 
pladser opfylder de operationelle og 
tekniske krav, der fastsættes af den 
centrale modpart. Adgang bør kun 
nægtes, hvis visse adgangskriterier, som 
er specificeret i delegerede retsakter, ikke 
er opfyldt.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Der findes ingen sammenlignelige reguleringsbestræbelser uden for EU. Ændringerne i 
medfør af MiFIR's artikel 28 er derfor forbundet med en konkurrencemæssig ulempe for EU-
markedspladser og centrale modparter i forhold til konkurrenter, der ikke er hjemmehørende 
i EU.

Ændringsforslag 170
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Ud over kravene i direktiv 
2004/39/EF, som forhindrer 
medlemsstaterne i uretmæssigt at begrænse 
adgangen til efterhandelsinfrastrukturer 
såsom centrale modparter og 
afviklingsordninger, er det nødvendigt, at 
denne forordning ophæver forskellige 
andre handelsmæssige hindringer, der kan 
anvendes til at hindre konkurrence i
clearing af finansielle instrumenter. For at 
undgå enhver form for diskriminerende 
praksis bør centrale modparter acceptere at 
cleare transaktioner, der finder sted på 
forskellige markedspladser, såfremt disse 
pladser opfylder de operationelle og 
tekniske krav, der fastsættes af den centrale 
modpart. Adgang bør kun nægtes, hvis 
visse adgangskriterier, som er specificeret 
i delegerede retsakter, ikke er opfyldt.

(32) Ud over kravene i direktiv 
2004/39/EF, som forhindrer 
medlemsstaterne i uretmæssigt at begrænse 
adgangen til efterhandelsinfrastrukturer 
såsom centrale modparter og 
afviklingsordninger, er det nødvendigt, at 
denne forordning ophæver forskellige 
andre handelsmæssige hindringer, der kan 
anvendes til at hindre konkurrence i 
clearing af finansielle instrumenter. For at 
undgå enhver form for diskriminerende 
praksis bør centrale modparter acceptere at 
cleare transaktioner, der finder sted på 
forskellige markedspladser, såfremt disse 
pladser opfylder de operationelle og 
tekniske krav, der fastsættes af den centrale 
modpart. Adgang bør kun nægtes, hvis 
adgang ville udgøre en alvorlig trussel 
mod det finansielle systems stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 171
Burkhard Balz

Forslag til forordning
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Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Ud over kravene i direktiv 
2004/39/EF, som forhindrer 
medlemsstaterne i uretmæssigt at begrænse 
adgangen til efterhandelsinfrastrukturer 
såsom centrale modparter og 
afviklingsordninger, er det nødvendigt, at 
denne forordning ophæver forskellige 
andre handelsmæssige hindringer, der kan 
anvendes til at hindre konkurrence i 
clearing af finansielle instrumenter. For at 
undgå enhver form for diskriminerende 
praksis bør centrale modparter acceptere at 
cleare transaktioner, der finder sted på 
forskellige markedspladser, såfremt disse 
pladser opfylder de operationelle og 
tekniske krav, der fastsættes af den centrale 
modpart. Adgang bør kun nægtes, hvis 
visse adgangskriterier, som er specificeret i 
delegerede retsakter, ikke er opfyldt.

(32) Ud over kravene i direktiv 
2004/39/EF, som forhindrer 
medlemsstaterne i uretmæssigt at begrænse 
adgangen til efterhandelsinfrastrukturer 
såsom centrale modparter og 
afviklingsordninger, er det nødvendigt, at 
denne forordning ophæver forskellige 
andre handelsmæssige hindringer, der kan 
anvendes til at hindre konkurrence i 
clearing af omsættelige værdipapirer og 
pengemarkedsinstrumenter. For at undgå 
enhver form for diskriminerende praksis 
bør centrale modparter acceptere at cleare 
transaktioner, der finder sted på forskellige 
markedspladser, såfremt disse pladser 
opfylder de operationelle og tekniske krav, 
der fastsættes af den centrale modpart. 
Adgang bør kun nægtes, hvis visse 
adgangskriterier, som er specificeret i 
delegerede retsakter, ikke er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 172
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Markedspladser bør også have pligt 
til at sikre adgang, herunder til datafeeds, 
på et gennemsigtigt og ikke-
diskriminerende grundlag for centrale 
modparter, som ønsker at cleare 
transaktioner, der udføres på 
markedspladsen. Licens og adgang til 
oplysninger om indeks og andre 
benchmarks, der anvendes til at bestemme 
værdien af finansielle instrumenter, bør 
også gives til centrale modparter og andre 

udgår
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markedspladser på et ikke-
diskriminerende grundlag. Formålet med 
at fjerne barrierer og diskriminerende 
praksisser er at øge konkurrencen om 
clearing og handel med finansielle 
instrumenter med henblik på at mindske
investerings- og låneomkostninger, fjerne 
ineffektivitet og fremme innovation på 
Unionens markeder. Kommissionen bør 
fortsat overvåge 
efterhandelsinfrastrukturens udvikling 
nøje, og den bør i givet fald gribe ind for 
at forhindre konkurrenceforvridninger i 
at opstå i det indre marked.

Or. en

Begrundelse

Access to benchmarks licences is question to what extend the European Union honours 
intellectual property rights. Competition law recognises the pro-competitive and beneficial 
effects of intellectual property rights. Indices contain a number of intellectual property rights 
(based on copy rights, database protection and trademarks). There is significant competition 
in index licencing in Europa and in fact across the world. Operators of derivatives exchanges 
compete also with a wide range of index licenced products. So it is no wonder that in other 
jurisdictions (e.g. US, Asian countries), intellectual property rights on index licences are 
honoured and protected. Especially, as creating a successful benchmark index product 
requires substantial investments, both on the index provider but also on the market place.

Ændringsforslag 173
Werner Langen

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Markedspladser bør også have pligt 
til at sikre adgang, herunder til datafeeds, 
på et gennemsigtigt og ikke-
diskriminerende grundlag for centrale 
modparter, som ønsker at cleare 
transaktioner, der udføres på 
markedspladsen. Licens og adgang til 
oplysninger om indeks og andre 
benchmarks, der anvendes til at bestemme 

udgår
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værdien af finansielle instrumenter, bør 
også gives til centrale modparter og andre 
markedspladser på et ikke-
diskriminerende grundlag. Formålet med 
at fjerne barrierer og diskriminerende 
praksisser er at øge konkurrencen om 
clearing og handel med finansielle 
instrumenter med henblik på at mindske
investerings- og låneomkostninger, fjerne 
ineffektivitet og fremme innovation på 
Unionens markeder. Kommissionen bør 
fortsat overvåge 
efterhandelsinfrastrukturens udvikling 
nøje, og den bør i givet fald gribe ind for 
at forhindre konkurrenceforvridninger i 
at opstå i det indre marked.

Or. de

Begrundelse

Der findes ingen sammenlignelige reguleringsbestræbelser uden for EU. Ændringerne i 
medfør af MiFIR's artikel 28 er derfor forbundet med en konkurrencemæssig ulempe for EU-
markedspladser og centrale modparter i forhold til konkurrenter, der ikke er hjemmehørende 
i EU.

Ændringsforslag 174
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Markedspladser bør også have pligt til 
at sikre adgang, herunder til datafeeds, på 
et gennemsigtigt og ikke-diskriminerende 
grundlag for centrale modparter, som 
ønsker at cleare transaktioner, der udføres 
på markedspladsen. Licens og adgang til 
oplysninger om indeks og andre 
benchmarks, der anvendes til at bestemme 
værdien af finansielle instrumenter, bør 
også gives til centrale modparter og andre 
markedspladser på et ikke-diskriminerende 

(33) Markedspladser bør også have pligt til 
at sikre adgang, herunder til datafeeds, på 
et gennemsigtigt og ikke-diskriminerende 
grundlag for centrale modparter, som 
ønsker at cleare transaktioner, der udføres 
på markedspladsen. En central modparts 
ret til adgang til en markedsplads bør 
være underlagt gennemsigtige, 
proportionelle og neutrale kriterier, 
herunder kundernes efterspørgsel og 
sikkerhedskriterier samt eventuelle 
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grundlag. Formålet med at fjerne barrierer 
og diskriminerende praksisser er at øge 
konkurrencen om clearing og handel med 
finansielle instrumenter med henblik på at 
mindske investerings- og 
låneomkostninger, fjerne ineffektivitet og 
fremme innovation på Unionens markeder. 
Kommissionen bør fortsat overvåge 
efterhandelsinfrastrukturens udvikling 
nøje, og den bør i givet fald gribe ind for at 
forhindre konkurrenceforvridninger i at 
opstå i det indre marked.

nødvendige interoperabilitetsaftaler. Med 
henblik på at muliggøre den fulde 
udvikling af et konkurrencedygtigt indre 
marked for så vidt angår alle finansielle 
instrumenter, herunder børshandlede 
derivater, er det nødvendigt, at 
benchmarkindeks underlægges 
obligatorisk udstedelse af ikke-eksklusive 
licenser til hensigtsmæssig handel og 
markedspladser og centrale modparter.
Adgang til oplysninger om indeks og 
benchmarkindeks, der anvendes til at 
bestemme værdien af finansielle 
instrumenter, bør også gives til centrale 
modparter og andre markedspladser på et 
ikke-diskriminerende grundlag. Adgang 
til oplysninger om indeks og 
benchmarkindeks, der anvendes til at 
bestemme værdien af finansielle 
instrumenter, bør også gives til centrale 
modparter og andre markedspladser på et 
ikke-diskriminerende grundlag. 
Markedspladser eller centrale modparter, 
der oplyser føromtalte informationer og 
produkter, kan for de tjenesteydelser, der 
leveres til markedsdeltagerne, opkræve 
gebyr til dækning af omkostningerne plus 
en rimelig fortjeneste. Sådanne 
omkostninger omfatter omkostninger, der 
kan henføres direkte til de tjenesteydelser, 
der leveres under kategorien 
tjenesteydelsesprodukter. Formålet med at 
fjerne barrierer og diskriminerende 
praksisser er at øge konkurrencen om 
clearing og handel med finansielle 
instrumenter med henblik på at mindske
investerings- og låneomkostninger, fjerne 
ineffektivitet og fremme innovation på 
Unionens markeder. Kommissionen bør 
fortsat overvåge 
efterhandelsinfrastrukturens udvikling 
nøje, og den bør i givet fald gribe ind for at 
forhindre konkurrenceforvridninger i at 
opstå i det indre marked.

Or. en
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Begrundelse

Den aktuelle tekst giver ikke mulighed for at begrænse omkostningsstigningerne, når der 
benyttes benchmarks. Benchmarks er afgørende for referencerne i forbindelse med handel og 
støtte af "best execution" af handler. Ved at fastsætte disse begrænsninger sikrer vi, at 
omkostningerne ikke stiger dramatisk og dermed reducerer fordelene for de endelige 
investorer.

Ændringsforslag 175
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Markedspladser bør også have pligt til 
at sikre adgang, herunder til datafeeds, på 
et gennemsigtigt og ikke-diskriminerende 
grundlag for centrale modparter, som 
ønsker at cleare transaktioner, der udføres 
på markedspladsen. Licens og adgang til 
oplysninger om indeks og andre 
benchmarks, der anvendes til at bestemme 
værdien af finansielle instrumenter, bør 
også gives til centrale modparter og andre 
markedspladser på et ikke-diskriminerende 
grundlag. Formålet med at fjerne barrierer 
og diskriminerende praksisser er at øge 
konkurrencen om clearing og handel med 
finansielle instrumenter med henblik på at 
mindske investerings- og 
låneomkostninger, fjerne ineffektivitet og 
fremme innovation på Unionens markeder. 
Kommissionen bør fortsat overvåge 
efterhandelsinfrastrukturens udvikling 
nøje, og den bør i givet fald gribe ind for at 
forhindre konkurrenceforvridninger i at 
opstå i det indre marked.

(33) Markedspladser bør også have pligt til 
at sikre adgang til datafeeds, på et 
gennemsigtigt og ikke-diskriminerende 
grundlag for centrale modparter, som 
ønsker at cleare transaktioner, der udføres 
på markedspladsen. En central modparts 
ret til adgang til en markedsplads bør tage 
højde for ordninger, hvor adskillige 
centrale modparter benytter 
efterhandelsdatafeeds fra samme 
markedsplads. Dette bør dog ikke føre til 
interoperabilitet vedrørende clearing af 
derivater eller fragmentering af likviditet.
Licens og adgang til oplysninger om 
indeks og andre benchmarks, der anvendes 
til at bestemme værdien af finansielle 
instrumenter, bør også gives til centrale 
modparter og andre markedspladser på et 
ikke-diskriminerende grundlag. Formålet 
med at fjerne barrierer og diskriminerende 
praksisser er at øge konkurrencen om 
clearing og handel med finansielle 
instrumenter med henblik på at mindske
investerings- og låneomkostninger, fjerne 
ineffektivitet og fremme innovation på 
Unionens markeder. Kommissionen bør 
fortsat overvåge 
efterhandelsinfrastrukturens udvikling 
nøje, og den bør i givet fald gribe ind for at 
forhindre konkurrenceforvridninger i at 
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opstå i det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 176
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Markedspladser bør også have pligt til 
at sikre adgang, herunder til datafeeds, på 
et gennemsigtigt og ikke-diskriminerende 
grundlag for centrale modparter, som 
ønsker at cleare transaktioner, der udføres 
på markedspladsen. Licens og adgang til 
oplysninger om indeks og andre 
benchmarks, der anvendes til at bestemme 
værdien af finansielle instrumenter, bør 
også gives til centrale modparter og andre 
markedspladser på et ikke-diskriminerende 
grundlag. Formålet med at fjerne barrierer 
og diskriminerende praksisser er at øge 
konkurrencen om clearing og handel med 
finansielle instrumenter med henblik på at 
mindske investerings- og 
låneomkostninger, fjerne ineffektivitet og 
fremme innovation på Unionens markeder. 
Kommissionen bør fortsat overvåge 
efterhandelsinfrastrukturens udvikling 
nøje, og den bør i givet fald gribe ind for at 
forhindre konkurrenceforvridninger i at 
opstå i det indre marked.

(33) Markedspladser bør også have pligt til 
at sikre adgang, herunder til datafeeds, på 
et gennemsigtigt og ikke-diskriminerende 
grundlag for centrale modparter, som 
ønsker at cleare transaktioner, der udføres 
på markedspladsen. I forordning (EU) nr. 
…/… [EMIR] er interoperabilitet 
begrænset til kontante værdipapirer, men 
ESMA skal senest i 2014 aflægge rapport 
om, hvorvidt det vil være relevant med en 
udvidelse af anvendelsesområdet til andre 
finansielle instrumenter. Der er intet i 
EMIR, der er til hinder for, at parterne 
indgår en bilateral aftale om 
interoperabilitet vedrørende
aktieinstrumenter, derivater eller andre 
instrumenter. Licens og adgang til 
oplysninger om indeks og andre 
benchmarks, der anvendes til at bestemme 
værdien af finansielle instrumenter, bør 
også gives til centrale modparter og andre 
markedspladser på et ikke-diskriminerende 
grundlag. Formålet med at fjerne barrierer 
og diskriminerende praksisser er at øge 
konkurrencen om clearing og handel med 
finansielle instrumenter med henblik på at 
mindske investerings- og 
låneomkostninger, fjerne ineffektivitet og 
fremme innovation på Unionens markeder. 
Kommissionen bør fortsat overvåge 
efterhandelsinfrastrukturens udvikling 
nøje, og den bør i givet fald gribe ind for at 
forhindre konkurrenceforvridninger i at 
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opstå i det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 177
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Markedspladser bør også have pligt til 
at sikre adgang, herunder til datafeeds, på 
et gennemsigtigt og ikke-diskriminerende 
grundlag for centrale modparter, som 
ønsker at cleare transaktioner, der udføres 
på markedspladsen. Licens og adgang til 
oplysninger om indeks og andre 
benchmarks, der anvendes til at bestemme 
værdien af finansielle instrumenter, bør 
også gives til centrale modparter og andre 
markedspladser på et ikke-diskriminerende 
grundlag. Formålet med at fjerne barrierer 
og diskriminerende praksisser er at øge
konkurrencen om clearing og handel med 
finansielle instrumenter med henblik på at 
mindske investerings- og 
låneomkostninger, fjerne ineffektivitet og 
fremme innovation på Unionens markeder. 
Kommissionen bør fortsat overvåge 
efterhandelsinfrastrukturens udvikling 
nøje, og den bør i givet fald gribe ind for at 
forhindre konkurrenceforvridninger i at 
opstå i det indre marked.

(33) Markedspladser bør også have pligt til 
at sikre adgang, herunder til datafeeds, på 
et gennemsigtigt og ikke-diskriminerende 
grundlag for centrale modparter, som 
ønsker at cleare transaktioner, der udføres 
på markedspladsen, medmindre retten til 
adgang ville medføre øgede operationelle 
risici og fragmentering af likviditet. 
Godkendelse af ny adgang fremsendes til 
markedsmedlemmer og centrale 
modparter. Licens og adgang til 
oplysninger om indeks og andre 
benchmarks, der anvendes til at bestemme 
værdien af finansielle instrumenter, bør 
også gives til centrale modparter og andre 
markedspladser på et ikke-diskriminerende 
grundlag. Formålet med at fjerne barrierer 
og diskriminerende praksisser er at øge 
konkurrencen om clearing og handel med 
finansielle instrumenter med henblik på at 
mindske investerings- og 
låneomkostninger, fjerne ineffektivitet og 
fremme innovation på Unionens markeder. 
Kommissionen bør fortsat overvåge 
efterhandelsinfrastrukturens udvikling 
nøje, og den bør i givet fald gribe ind for at 
forhindre konkurrenceforvridninger i at 
opstå i det indre marked.

Or. en
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Ændringsforslag 178
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Tredjelandsselskabernes levering af 
tjenesteydelser i Unionen er underlagt 
nationale regelsæt og krav. Disse regelsæt 
er meget forskellige, og de selskaber, der er 
godkendt i henhold hertil, har ikke ret til at 
levere tjenesteydelser og ret til etablering i 
andre medlemsstater end i deres hjemland. 
Der bør derfor indføres en fælles lovramme 
på EU-niveau. Den fælles lovramme bør 
harmonisere det nuværende meget 
fragmenterede regelsæt, sikre retssikkerhed 
for og lige behandling af 
tredjelandsselskaber, der kommer ind i 
Unionen, sikre, at Kommissionen har 
foretaget ækvivalensvurdering i forhold til 
tredjelandenes retlige og tilsynsmæssige 
rammer, og sikre ensartede 
beskyttelsesniveauer for investorer i EU, 
der modtager tjenesteydelser fra 
tredjelandsselskaber.

(34) Leveringen af tjenesteydelser i 
Unionen fra investeringsselskaber og 
markedsoperatører* i tredjelande er 
underlagt nationale regelsæt og krav. Disse 
regelsæt er meget forskellige, og de 
selskaber, der er godkendt i henhold hertil, 
har ikke ret til at levere tjenesteydelser og
ret til etablering i andre medlemsstater end 
i deres hjemland. Der bør derfor indføres 
en fælles lovramme på EU-niveau. Den 
fælles lovramme bør harmonisere det 
nuværende meget fragmenterede regelsæt, 
sikre retssikkerhed for og lige behandling 
af investeringsselskaber og 
markedsoperatører i tredjelande, der 
kommer ind i Unionen, sikre, at 
Kommissionen har foretaget ækvivalens-
og gensidighedsvurdering i forhold til 
tredjelandenes retlige og tilsynsmæssige 
rammer, og sikre ensartede 
beskyttelsesniveauer for investorer i EU, 
der modtager tjenesteydelser fra 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører i tredjelande.
* (Dette ændringsforslag vedrører hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre, at MiFIR fastsætter en passende lovramme for 
tredjelande vedrørende investeringsselskaber og markedsoperatører frem for en lovramme, 
der kun omfatter nogle af tjenesteydelserne fra investeringsselskaber. Denne lovramme vil 
sikre, at alle tjenesteydelser, der tilbydes af investeringsselskaber og markedsoperatører i 
tredjelande, der kommer ind i EU, bliver omfattet af MiFIR. I de nye forslag skal det tydeligt 
anføres, hvilke regler der vil finde anvendelse for sådanne markedsoperatører, og hvilke EU-
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regler der eventuelt ikke vil finde anvendelse.

Ændringsforslag 179
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Tredjelandsselskabernes levering af 
tjenesteydelser i Unionen er underlagt 
nationale regelsæt og krav. Disse regelsæt 
er meget forskellige, og de selskaber, der er 
godkendt i henhold hertil, har ikke ret til at 
levere tjenesteydelser og ret til etablering i 
andre medlemsstater end i deres hjemland. 
Der bør derfor indføres en fælles 
lovramme på EU-niveau. Den fælles 
lovramme bør harmonisere det 
nuværende meget fragmenterede 
regelsæt, sikre retssikkerhed for og lige 
behandling af tredjelandsselskaber, der 
kommer ind i Unionen, sikre, at
Kommissionen har foretaget 
ækvivalensvurdering i forhold til 
tredjelandenes retlige og tilsynsmæssige 
rammer, og sikre ensartede 
beskyttelsesniveauer for investorer i EU, 
der modtager tjenesteydelser fra 
tredjelandsselskaber.

(34) Tredjelandsselskabernes levering af 
tjenesteydelser i Unionen er underlagt 
nationale regelsæt og krav. Disse regelsæt 
er meget forskellige, og de selskaber, der er 
godkendt i henhold hertil, har ikke ret til at 
levere tjenesteydelser og ret til etablering i 
andre medlemsstater end i deres hjemland. 
Medlemsstaterne bør kunne fastholde 
disse regelsæt og krav, men der bør 
indføres en fælles lovramme på EU-niveau
for at give tredjelandsselskaber, der 
etablerer en filial i Unionen, mulighed for 
at yde tjenesteydelser og udføre aktiviteter 
i hele Unionen gennem denne filial, hvis 
filialen er blevet godkendt af de 
kompetente myndigheder i medlemsstaten, 
og Kommissionen blandt andet har 
foretaget ækvivalensvurdering i forhold til 
tredjelandets retlige og tilsynsmæssige 
rammer. Det er også hensigtsmæssigt, at 
den fælles lovramme giver 
tredjelandsselskaber mulighed for at 
levere tjenesteydelser til og udføre 
aktiviteter for visse godkendte modparter, 
der har hjemsted i en medlemsstat på 
anden vis end via en filial i 
medlemsstaten, uden at der kræves 
godkendelse i den pågældende 
medlemsstat eller registrering hos ESMA.
Tredjelandsselskaber, der ønsker at levere
tjenesteydelser eller udføre aktiviteter til 
andre godkendte modparter og egentlige 
professionelle kunder over hele Unionen, 
bør gives mulighed herfor, hvis de lader 
sig registrere hos ESMA, og 



PE489.472v01-00 80/179 AM\901839DA.doc

DA

Kommissionen (bl.a.) har foretaget en 
ækvivalensvurdering af tredjelandets 
retlige og tilsynsmæssige rammer.

Or. en

Begrundelse

Der ydes mange investeringsservices og udføres mange investeringsaktiviteter i faste 
samarbejder mellem selskabet og kunden. EU-investorer og -modparters adgang til 
tjenesteydelser, der leveres af tredjelandsselskaber, ville blive uretmæssigt hindret, hvis det 
f.eks. bliver forbudt for tredjelandsselskaber at formidle oplysninger og forskning til deres 
eksisterende kunder.

Ændringsforslag 180
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Tredjelandsselskabernes levering af 
tjenesteydelser i Unionen er underlagt 
nationale regelsæt og krav. Disse regelsæt 
er meget forskellige, og de selskaber, der er 
godkendt i henhold hertil, har ikke ret til at 
levere tjenesteydelser og ret til etablering i 
andre medlemsstater end i deres hjemland. 
Der bør derfor indføres en fælles lovramme 
på EU-niveau. Den fælles lovramme bør 
harmonisere det nuværende meget 
fragmenterede regelsæt, sikre retssikkerhed 
for og lige behandling af 
tredjelandsselskaber, der kommer ind i 
Unionen, sikre, at Kommissionen har 
foretaget ækvivalensvurdering i forhold til 
tredjelandenes retlige og tilsynsmæssige 
rammer, og sikre ensartede 
beskyttelsesniveauer for investorer i EU, 
der modtager tjenesteydelser fra 
tredjelandsselskaber.

(34) Tredjelandsselskabernes levering af 
tjenesteydelser i Unionen er underlagt 
nationale regelsæt og krav. Disse regelsæt 
er meget forskellige, og de selskaber, der er 
godkendt i henhold hertil, har ikke ret til at 
levere tjenesteydelser og ret til etablering i 
andre medlemsstater end i deres hjemland. 
Der bør derfor indføres en fælles lovramme 
på EU-niveau. Den fælles lovramme bør 
harmonisere det nuværende meget 
fragmenterede regelsæt, sikre retssikkerhed 
for og lige behandling af 
tredjelandsselskaber, der kommer ind i 
Unionen, sikre, at Kommissionen har 
foretaget ækvivalensvurdering i forhold til 
tredjelandenes retlige og tilsynsmæssige 
rammer, og sikre ensartede 
beskyttelsesniveauer for detailkunder i 
EU, der modtager tjenesteydelser fra 
tredjelandsselskaber.

Or. en
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Ændringsforslag 181
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Tredjelandsselskabernes levering af 
tjenesteydelser i Unionen er underlagt 
nationale regelsæt og krav. Disse regelsæt 
er meget forskellige, og de selskaber, der er 
godkendt i henhold hertil, har ikke ret til at 
levere tjenesteydelser og ret til etablering i 
andre medlemsstater end i deres hjemland. 
Der bør derfor indføres en fælles lovramme 
på EU-niveau. Den fælles lovramme bør 
harmonisere det nuværende meget 
fragmenterede regelsæt, sikre retssikkerhed 
for og lige behandling af 
tredjelandsselskaber, der kommer ind i 
Unionen, sikre, at Kommissionen har 
foretaget ækvivalensvurdering i forhold til 
tredjelandenes retlige og tilsynsmæssige 
rammer, og sikre ensartede 
beskyttelsesniveauer for investorer i EU, 
der modtager tjenesteydelser fra 
tredjelandsselskaber.

(34) Tredjelandsselskabernes levering af 
tjenesteydelser i Unionen er underlagt 
nationale regelsæt og krav. Disse regelsæt 
er meget forskellige, og de selskaber, der er 
godkendt i henhold hertil, har ikke ret til at 
levere tjenesteydelser og ret til etablering i 
andre medlemsstater end i deres hjemland. 
Der bør derfor indføres en fælles lovramme 
på EU-niveau. Den fælles lovramme bør 
harmonisere det nuværende meget 
fragmenterede regelsæt, sikre retssikkerhed 
for og lige behandling af 
tredjelandsselskaber, der kommer ind i 
Unionen, sikre, at Kommissionen har 
foretaget ækvivalensvurdering i forhold til 
tredjelandenes retlige og tilsynsmæssige 
rammer, og sikre ensartede 
beskyttelsesniveauer for investorer i EU, 
der modtager tjenesteydelser fra 
tredjelandsselskaber. I forbindelse med 
anvendelsen af kravene vedrørende 
tredjelandsselskaber bør Kommissionen 
og medlemsstaterne være opmærksom på 
den centrale rolle, som EU spiller på 
verdens finansielle markeder, den 
indbyrdes afhængighed mellem EU og de 
finansielle markeder i tredjelande og de 
fordele for EU's investorer, borgere, 
virksomheder, offentlige myndigheder og 
den europæiske økonomi, der stammer fra 
international handel. På baggrund heraf 
bør anvendelsen af tredjelandskrav ikke, 
medmindre dette er begrundet i objektive 
og videnskabeligt baserede 
reguleringsproblemer, forhindre EU-
investorer og -udstedere i at investere i 
eller opnå finansiering fra tredjelande, og 
omvendt bør den heller ikke forhindre 
tredjelandes investorer og udstedere i at 
investere, rejse kapital eller opnå andre 
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finansielle tjenesteydelser i de europæiske 
markeder.

Or. en

Ændringsforslag 182
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Tredjelandsselskabernes levering af 
tjenesteydelser i Unionen er underlagt 
nationale regelsæt og krav. Disse regelsæt 
er meget forskellige, og de selskaber, der er 
godkendt i henhold hertil, har ikke ret til at 
levere tjenesteydelser og ret til etablering i 
andre medlemsstater end i deres hjemland. 
Der bør derfor indføres en fælles lovramme 
på EU-niveau. Den fælles lovramme bør 
harmonisere det nuværende meget 
fragmenterede regelsæt, sikre retssikkerhed 
for og lige behandling af 
tredjelandsselskaber, der kommer ind i 
Unionen, sikre, at Kommissionen har 
foretaget ækvivalensvurdering i forhold til 
tredjelandenes retlige og tilsynsmæssige 
rammer, og sikre ensartede 
beskyttelsesniveauer for investorer i EU, 
der modtager tjenesteydelser fra 
tredjelandsselskaber.

(34) Tredjelandsselskabernes levering af 
tjenesteydelser i Unionen er underlagt 
nationale regelsæt og krav. Disse regelsæt 
er meget forskellige, og de selskaber, der er 
godkendt i henhold hertil, har ikke ret til at 
levere tjenesteydelser og ret til etablering i 
andre medlemsstater end i deres hjemland. 
Der bør derfor indføres en fælles lovramme 
på EU-niveau. Den fælles lovramme bør 
harmonisere det nuværende meget 
fragmenterede regelsæt, sikre retssikkerhed 
for og lige behandling af 
tredjelandsselskaber, der kommer ind i 
Unionen, sikre, at Kommissionen har 
foretaget ækvivalensvurdering i forhold til 
tredjelandenes retlige og tilsynsmæssige 
rammer, og sikre ensartede 
beskyttelsesniveauer for investorer i EU, 
der modtager tjenesteydelser fra 
tredjelandsselskaber. I forbindelse med 
anvendelsen af kravene vedrørende 
tredjelandsselskaber bør Kommissionen 
og medlemsstaterne tage hensyn til den 
centrale rolle, som Unionen spiller på 
verdens finansielle markeder, vigtigheden 
af åbenhed med henblik på at tiltrække 
nye investeringer, behovet for at fastholde 
europæiske finanscentre, den indbyrdes 
afhængighed mellem EU og de finansielle 
markeder i tredjelande og de fordele for 
EU's investorer og udstedere, borgere, 
virksomheder, offentlige myndigheder og 
den europæiske økonomi, der stammer fra 
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international handel i hele verden. Under 
henvisning til det brede 
anvendelsesområde for finansielle
tjenesteydelser, der kræver tilladelse efter 
MiFID, bør anvendelsen af 
tredjelandskrav ikke, medmindre dette er 
begrundet i objektive og videnskabeligt 
baserede reguleringsproblemer, medføre, 
at EU-investorer og -udstedere forhindres 
i at investere i eller opnå finansiering fra 
tredjelande, og omvendt bør den heller 
ikke medføre, at tredjelandes investorer 
og udstedere forhindres i at investere, 
rejse kapital eller opnå andre finansielle 
tjenesteydelser i de europæiske markeder.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at fremme velstanden, væksten, beskæftigelsen og den finansielle stabilitet i 
EU er der behov for at beskytte den problemfrie interaktion, som de europæiske investorer og 
udstedere har med tredjelandsmarkeder og -tjenesteudbydere, og for fortsat at tiltrække 
investorer og udstedere fra tredjelande til at investere i EU-markeder og rejse kapital ad 
denne vej.

Ændringsforslag 183
Sławomir Witold Nitras

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Tredjelandsselskabernes levering af 
tjenesteydelser i Unionen er underlagt 
nationale regelsæt og krav. Disse regelsæt 
er meget forskellige, og de selskaber, der er 
godkendt i henhold hertil, har ikke ret til at 
levere tjenesteydelser og ret til etablering i 
andre medlemsstater end i deres hjemland. 
Der bør derfor indføres en fælles lovramme 
på EU-niveau. Den fælles lovramme bør 
harmonisere det nuværende meget 
fragmenterede regelsæt, sikre retssikkerhed 
for og lige behandling af 

(34) Tredjelandsselskabernes levering af 
tjenesteydelser i Unionen er underlagt 
nationale regelsæt og krav. Disse regelsæt 
er meget forskellige, og de selskaber, der er 
godkendt i henhold hertil, har ikke ret til at 
levere tjenesteydelser og ret til etablering i 
andre medlemsstater end i deres hjemland. 
Hertil kommer, at det er muligt for 
selskaber fra tredjelande at levere 
tjenesteydelser til godkendte modparter, 
der er etableret i EU, uden at disse 
selskaber skal etablere en filial i EU, og 
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tredjelandsselskaber, der kommer ind i 
Unionen, sikre, at Kommissionen har 
foretaget ækvivalensvurdering i forhold til 
tredjelandenes retlige og tilsynsmæssige 
rammer, og sikre ensartede 
beskyttelsesniveauer for investorer i EU, 
der modtager tjenesteydelser fra 
tredjelandsselskaber.

det bevirker, at selskaberne ikke vil være 
underlagt tilsyn af den medlemsstat, hvor 
de opererer, og de vil ikke være omfattet 
af de forpligtelser, der er fastsat i den 
foreslåede lovgivning. Der bør derfor 
indføres en fælles lovramme på EU-niveau. 
Den fælles lovramme bør harmonisere det 
nuværende meget fragmenterede regelsæt, 
sikre retssikkerhed for og lige behandling 
af tredjelandsselskaber, der kommer ind i 
Unionen, sikre, at Kommissionen har 
foretaget ækvivalensvurdering i forhold til 
tredjelandenes retlige og tilsynsmæssige 
rammer, og sikre ensartede 
beskyttelsesniveauer for investorer i EU, 
der modtager tjenesteydelser fra 
tredjelandsselskaber.

Or. pl

Ændringsforslag 184
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Når der sikres effektiv ækvivalens 
for så vidt angår tredjelandsordninger, 
bør Kommissionen være begrænset til de 
bestemmelser, der er opnået enighed om i 
internationale fora såsom G20. Mens 
regler om handelsforpligtelsen for 
derivater bør sigte mod at være så 
koordineret som muligt, i 
overensstemmelse med EMIR, er der 
mange dele af dette direktiv, der ligger 
uden for G20-tilsagnene, og de sigter 
heller ikke mod stabilitet i det finansielle 
system og er derfor muligvis ikke 
hensigtsmæssige at vedtage direkte i 
tredjelande.

Or. en
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Ændringsforslag 185
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Betragtning 34 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34b) Når Kommissionen gennemfører 
ækvivalensvurderinger af tredjelande, bør 
det sikres, at Kommissionen følger en 
tilgang, der prioriterer EU's største 
handelspartnere højest, hvorved lande, 
som kun har få virksomheder på EU-
markederne, må vente til efter 
vurderingen af de mere betydningsfulde 
markeder.

Or. en

Begrundelse

Med begrænsede ressourcer vil det være vigtigt at prioritere disse vigtige områder for ikke at 
forstyrre handler, men opnå maksimal virkning hurtigt efter vedtagelsen af lovgivningen.

Ændringsforslag 186
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Leveringen af tjenesteydelser til 
detailkunder bør altid kræve etablering af 
en filial i Unionen. Etablering af en filial 
bør være underlagt tilladelse og tilsyn i 
Unionen. Der bør etableres passende 
ordninger for samarbejdet mellem de 
berørte kompetente myndigheder og den 
kompetente myndighed i tredjelandet. 
Leveringen af tjenesteydelser uden filial 
bør være begrænset til godkendte 
modparter. Den bør være underlagt krav 

(35) Leveringen af tjenesteydelser til 
detailkunder eller professionelle kunder 
bør altid kræve etablering af en filial i 
Unionen. Etablering af en filial bør være 
underlagt tilladelse og tilsyn i Unionen. 
Der bør etableres passende ordninger for 
samarbejdet mellem de berørte kompetente 
myndigheder og den kompetente 
myndighed i tredjelandet. Leveringen af 
tjenesteydelser uden filial bør være 
begrænset til godkendte modparter. Den 
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om registrering hos ESMA og tilsyn i 
tredjelandet. Der bør etableres passende 
samarbejdsordninger mellem ESMA og de 
kompetente myndigheder i tredjelandet.

bør være underlagt krav om registrering 
hos ESMA og tilsyn i tredjelandet. Der bør 
etableres passende samarbejdsordninger 
mellem ESMA og de kompetente 
myndigheder i tredjelandet.

Or. en

Begrundelse

The Commission’s proposal covers provisions for investment firms offering services to retail 
clients and eligible counterparties but does not cover professional clients. It is the intention of 
the Commission to ensure the highest level of investor protection for both retail and 
professional clients. Therefore there must be a explicit inclusion of professional clients in the
text and the same provisions of branch requirements and authorisation must apply to both 
retail and professional clients. The purpose of this inclusion is to avoid legal loopholes in the 
text and to ensure that ‘professional investors’ are not treated as ‘eligible counterparties’.

Ændringsforslag 187
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Leveringen af tjenesteydelser til 
detailkunder bør altid kræve etablering af 
en filial i Unionen. Etablering af en filial 
bør være underlagt tilladelse og tilsyn i 
Unionen. Der bør etableres passende 
ordninger for samarbejdet mellem de 
berørte kompetente myndigheder og den 
kompetente myndighed i tredjelandet. 
Leveringen af tjenesteydelser uden filial
bør være begrænset til godkendte 
modparter. Den bør være underlagt krav 
om registrering hos ESMA og tilsyn i 
tredjelandet. Der bør etableres passende 
samarbejdsordninger mellem ESMA og 
de kompetente myndigheder i tredjelandet.

(35) Tredjelandsselskaber, der etablerer 
en filial i Unionen i henhold til den fælles 
EU-ramme for filialer, bør kunne levere
tjenesteydelser og udføre aktiviteter i hele 
EU til detailkunder fra denne filial, men 
dette bør ikke forhindre en detailkunde i 
at modtage tjenesteydelser fra et 
tredjelandsselskab udelukkende på 
kundens eget initiativ eller på anden vis 
modtage tjenesteydelser uden for Unionen
(eller i overensstemmelse med en national 
ordning). Etablering af en filial bør være 
underlagt tilladelse og tilsyn i Unionen. 
Der bør etableres passende ordninger for 
samarbejdet mellem de berørte kompetente 
myndigheder og den kompetente 
myndighed i tredjelandet. Når den er 
meddelt tilladelse, bør filialen være 
underlagt krav om tilsyn i den 
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medlemsstat, hvor filialen er etableret, og 
tredjelandsselskabet bør med forbehold af 
underretning kunne levere tjenesteydelser 
i andre medlemsstater gennem den filial, 
der er meddelt tilladelse og omfattet af 
tilsyn.

Or. en

Begrundelse

Mange investeringsservices og -aktiviteter sælges i faste samarbejder mellem selskabet og 
kunden. EU-investorer og -modparters adgang til tjenesteydelser, der leveres af 
tredjelandsselskaber, ville blive uretmæssigt hindret, hvis det f.eks. bliver forbudt for 
tredjelandsselskaber at formidle oplysninger og forskning til deres eksisterende kunder.

Ændringsforslag 188
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Leveringen af tjenesteydelser til 
detailkunder bør altid kræve etablering af 
en filial i Unionen. Etablering af en filial 
bør være underlagt tilladelse og tilsyn i 
Unionen. Der bør etableres passende 
ordninger for samarbejdet mellem de 
berørte kompetente myndigheder og den 
kompetente myndighed i tredjelandet. 
Leveringen af tjenesteydelser uden filial 
bør være begrænset til godkendte 
modparter. Den bør være underlagt krav 
om registrering hos ESMA og tilsyn i 
tredjelandet. Der bør etableres passende 
samarbejdsordninger mellem ESMA og de 
kompetente myndigheder i tredjelandet.

(35) Leveringen af tjenesteydelser til 
detailkunder bør altid kræve etablering af 
en filial i Unionen. Etablering af en filial 
bør være underlagt tilladelse og tilsyn i 
Unionen. Der bør etableres passende 
ordninger for samarbejdet mellem de 
berørte kompetente myndigheder og den 
kompetente myndighed i tredjelandet. 
Leveringen af tjenesteydelser uden filial 
bør være begrænset til godkendte 
modparter og professionelle kunder. Den 
bør være underlagt krav om registrering 
hos ESMA og tilsyn i tredjelandet. Der bør 
etableres passende samarbejdsordninger 
mellem ESMA og de kompetente 
myndigheder i tredjelandet.

Or. en
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Ændringsforslag 189
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Leveringen af tjenesteydelser til 
detailkunder bør altid kræve etablering af 
en filial i Unionen. Etablering af en filial 
bør være underlagt tilladelse og tilsyn i 
Unionen. Der bør etableres passende 
ordninger for samarbejdet mellem de 
berørte kompetente myndigheder og den 
kompetente myndighed i tredjelandet. 
Leveringen af tjenesteydelser uden filial 
bør være begrænset til godkendte 
modparter. Den bør være underlagt krav 
om registrering hos ESMA og tilsyn i 
tredjelandet. Der bør etableres passende 
samarbejdsordninger mellem ESMA og de 
kompetente myndigheder i tredjelandet.

(35) Leveringen af tjenesteydelser til 
detailkunder bør altid kræve etablering af 
et datterselskab i Unionen. Etablering af en 
filial bør være underlagt tilladelse og tilsyn 
i Unionen. Der bør etableres passende 
ordninger for samarbejdet mellem de 
berørte kompetente myndigheder og den 
kompetente myndighed i tredjelandet. 
Leveringen af tjenesteydelser uden filial 
bør være begrænset til godkendte 
modparter. Den bør være underlagt krav 
om registrering hos ESMA og tilsyn i 
tredjelandet. Der bør etableres passende 
samarbejdsordninger mellem ESMA og de 
kompetente myndigheder i tredjelandet.

Or. en

Ændringsforslag 190
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) De i denne forordning fastsatte 
bestemmelser om, hvorledes 
tredjelandsselskaber skal levere 
tjenesteydelser i Unionen, bør ikke 
forhindre personer, der er etableret i 
Unionen, i på deres eget initiativ at 
modtage investeringsservice fra et 
tredjelandsselskab. Leverer et 
tredjelandsselskab tjenesteydelser til en 
person, som er etableret i Unionen, på 

(36) De i denne forordning fastsatte 
bestemmelser om, hvorledes 
tredjelandsselskaber skal levere
tjenesteydelser eller udføre aktiviteter i 
Unionen, bør ikke forhindre personer, der 
er etableret i Unionen, i på deres eget 
initiativ at modtage investeringsservice 
eller udførte aktiviteter fra et 
tredjelandsselskab, eller forhindre 
investeringsselskaber, der er meddelt 
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denne persons eget initiativ, bør disse 
tjenesteydelser ikke betragtes som værende 
leveret på Unionens område. Opsøger et 
tredjelandsselskab kunder eller potentielle 
kunder i Unionen eller forsøger et sådan 
selskab at fremme salget af eller reklamere 
for investeringsservice eller -aktiviteter 
sammen med accessoriske tjenesteydelser i 
Unionen, bør dette ikke betragtes som 
tjenesteydelser, der leveres på kundens 
eget initiativ.

tilladelse efter dette direktiv, eller 
kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse 
efter direktiv 2006/48/EF og yder 
investeringsservice eller udfører
aktiviteter, i at modtage 
investeringsservice eller udførte aktiviteter 
fra et tredjelandsselskab eller forhindre 
sådanne investeringsselskabers eller 
kreditinstitutters kunder i at modtage 
investeringsservice eller udførte aktiviteter 
fra et tredjelandsselskab via mægling for 
investeringsselskabet eller 
kreditinstituttet, eller forhindre personer, 
der er etableret i unionen, i at modtage 
investeringsservice eller udførte aktiviteter 
fra et tredjelandsselskab, hvis 
tjenesteydelsen leveres eller aktiviteterne 
udføres uden for Unionen. Leverer et 
tredjelandsselskab tjenesteydelser til eller 
udfører aktiviteter for en person, som er 
etableret i Unionen, på denne persons eget 
initiativ, bør disse tjenesteydelser eller 
aktiviteter ikke betragtes som værende 
leveret på Unionens område. Opsøger et 
tredjelandsselskab kunder eller potentielle 
kunder i Unionen eller forsøger et sådan 
selskab at fremme salget af eller reklamere 
for investeringsservice eller -aktiviteter 
sammen med accessoriske tjenesteydelser i 
Unionen (ud over i forbindelse med et 
løbende forhold mellem 
tredjelandsselskabet og den pågældende 
person vedrørende leveringen af sådanne 
tjenesteydelser eller udførelsen af 
sådanne aktiviteter), bør dette ikke 
betragtes som tjenesteydelser, der leveres,
eller aktiviteter, der udføres, på kundens 
eget initiativ. Når et tredjelandsselskab 
leverer tjenesteydelser eller udfører 
aktiviteter til eller efter mægling fra et 
investeringsselskab, der er meddelt 
tilladelse efter dette direktiv, eller et 
kreditinstitut, der er meddelt tilladelse 
efter direktiv 2006/48/E, og som yder 
investeringsservice eller udfører 
aktiviteter, bør tredjelandsselskabets 
tjenesteydelser eller aktiviteter ikke anses 
for at være leveret på Unionens område.



PE489.472v01-00 90/179 AM\901839DA.doc

DA

Det investeringsselskab, der fungerer som 
mægler, forbliver ansvarligt for at 
meddele kunden de 
beskyttelsesforanstaltninger, der i 
henhold til dette direktiv er gældende for 
den tjenesteydelse, der er leveret til 
kunden. Hvis en person, der er etableret i 
Unionen, flytter ud af Unionen for at 
modtage tjenesteydelser eller udførte 
aktiviteter fra et tredjelandsselskab, eller 
hvis tredjelandsselskabets karakteristiske 
ydelse leveres uden for Unionen, bør 
tjenesteydelserne eller aktiviteterne ikke 
anses for at være hhv. leveret eller udført i 
Unionen.

Or. en

Begrundelse

Mange investeringsservices og -aktiviteter sælges i faste samarbejder mellem selskabet og 
kunden. EU-investorer og -modparters adgang til tjenesteydelser, der leveres af 
tredjelandsselskaber, ville blive uretmæssigt hindret, hvis det f.eks. bliver forbudt for 
tredjelandsselskaber at formidle oplysninger og forskning til deres eksisterende kunder.

Ændringsforslag 191
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) De i denne forordning fastsatte 
bestemmelser om, hvorledes 
tredjelandsselskaber skal levere 
tjenesteydelser i Unionen, bør ikke 
forhindre personer, der er etableret i 
Unionen, i på deres eget initiativ at 
modtage investeringsservice fra et 
tredjelandsselskab. Leverer et 
tredjelandsselskab tjenesteydelser til en 
person, som er etableret i Unionen, på 
denne persons eget initiativ, bør disse 
tjenesteydelser ikke betragtes som værende 
leveret på Unionens område. Opsøger et 

(36) De i denne forordning fastsatte 
bestemmelser om, hvorledes 
tredjelandsselskaber skal levere 
tjenesteydelser i Unionen, bør ikke 
forhindre detailkunder, der er etableret i 
Unionen, i på deres eget initiativ at 
modtage investeringsservice fra et 
tredjelandsselskab. Leverer et 
tredjelandsselskab tjenesteydelser til en 
person, som er etableret i Unionen, på 
denne detailkundes eget initiativ, bør disse 
tjenesteydelser ikke betragtes som værende 
leveret på Unionens område. Opsøger et 
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tredjelandsselskab kunder eller potentielle 
kunder i Unionen eller forsøger et sådan 
selskab at fremme salget af eller reklamere 
for investeringsservice eller -aktiviteter 
sammen med accessoriske tjenesteydelser i 
Unionen, bør dette ikke betragtes som 
tjenesteydelser, der leveres på kundens 
eget initiativ.

tredjelandsselskab kunder eller potentielle 
kunder i Unionen eller forsøger et sådan 
selskab at fremme salget af eller reklamere 
for investeringsservice eller -aktiviteter 
sammen med accessoriske tjenesteydelser i 
Unionen, bør dette ikke betragtes som 
tjenesteydelser, der leveres på kundens 
eget initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 192
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) De i denne forordning fastsatte 
bestemmelser om, hvorledes 
tredjelandsselskaber skal levere 
tjenesteydelser i Unionen, bør ikke 
forhindre personer, der er etableret i 
Unionen, i på deres eget initiativ at 
modtage investeringsservice fra et 
tredjelandsselskab. Leverer et 
tredjelandsselskab tjenesteydelser til en 
person, som er etableret i Unionen, på 
denne persons eget initiativ, bør disse 
tjenesteydelser ikke betragtes som 
værende leveret på Unionens område. 
Opsøger et tredjelandsselskab kunder 
eller potentielle kunder i Unionen eller 
forsøger et sådan selskab at fremme salget 
af eller reklamere for investeringsservice 
eller -aktiviteter sammen med 
accessoriske tjenesteydelser i Unionen, 
bør dette ikke betragtes som 
tjenesteydelser, der leveres på kundens 
eget initiativ.

(36) Et tredjelandsselskab bør ikke kræve 
EU-tilladelse og -registrering, når det 
leverer tjenesteydelser på EU-kundens 
initiativ, hvis selskabet kun leverer 
tjenesteydelser til virksomheder, der er 
meddelt tilladelse efter MiFID, eller hvis 
tjenesteydelsen udelukkende leveres uden 
for EU.

Or. en
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Begrundelse

Med henblik på at sikre, at EU-virksomheder har adgang til tredjelandsmarkeder, er denne 
bestemmelse nødvendig, da visse lande aldrig vil nå EU's ækvivalensniveau og alligevel 
kræver brug af lokale enheder i forbindelse med udførelse af visse aktiviteter.

Ændringsforslag 193
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) På de sekundære spotmarkeder for 
emissionskvoter er der opstået en række 
svigagtige fremgangsmåder, som kan 
undergrave tilliden til de ved direktiv 
2003/87/EF indførte ordninger for handel 
med kvoter, og der træffes i øjeblikket 
foranstaltninger til styrkelse af registrene 
over emissionskvoter og betingelserne for 
åbning af en konto med henblik på handel 
med disse kvoter. For at styrke disse 
markeders integritet og sikre, at de 
fungerer effektivt, herunder bl.a. ved et 
fuldstændigt tilsyn med handelsaktiviteten, 
bør foranstaltningerne i direktiv 
2003/87/EF kompletteres ved fuldt ud at 
medtage emissionskvoter under 
anvendelsesområdet for dette direktiv og 
for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/6/EF af 28. januar 2003 om 
insiderhandel og kursmanipulation 
(markedsmisbrugsdirektivet), idet de 
klassificeres som finansielle instrumenter

(37) På de sekundære spotmarkeder for 
emissionskvoter er der opstået en række 
svigagtige fremgangsmåder, som kan 
undergrave tilliden til de ved direktiv 
2003/87/EF indførte ordninger for handel 
med kvoter, og der træffes i øjeblikket 
foranstaltninger til styrkelse af registrene 
over emissionskvoter og betingelserne for 
åbning af en konto med henblik på handel 
med disse kvoter. For at styrke disse 
markeders integritet og sikre, at de 
fungerer effektivt, herunder bl.a. ved et 
fuldstændigt tilsyn med handelsaktiviteten, 
bør foranstaltningerne i direktiv 
2003/87/EF kompletteres ved fuldt ud at 
medtage emissionskvoter under 
anvendelsesområdet for dette direktiv og 
for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/6/EF af 28. januar 2003 om 
insiderhandel og kursmanipulation 
(markedsmisbrugsdirektivet).

Or. en

Ændringsforslag 194
Sławomir Witold Nitras

Forslag til forordning
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Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Kommissionen bør have beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter, jf. 
traktatens artikel 290. Navnlig bør der 
vedtages delegerede retsakter om de 
specifikke oplysninger vedrørende 
definitioner; den nøjagtige formulering af 
handelsgennemsigtighedskrav; de nærmere 
betingelser for dispensation fra kravene om 
førhandelsgennemsigtighed; ordninger for 
forskudt offentliggørelse af 
efterhandelsoplysninger; kriterier for 
anvendelsen af kravene om 
førhandelsgennemsigtighed for 
systematiske internalisatorer, specifikke 
omkostningsrelaterede bestemmelser 
vedrørende tilgængeligheden af 
markedsdata; kriterierne for at give eller 
afslå adgang mellem markedspladser og 
centrale modparter; og en nærmere 
fastlæggelse af de betingelser, hvorunder 
trusler mod investorbeskyttelsen, de 
finansielle markeders ordentlige funktion 
og integritet eller stabiliteten i dele af eller 
hele det finansielle system i Unionen 
berettiger ESMA til at træffe 
foranstaltninger.

(38) Kommissionen bør have beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter, jf. 
traktatens artikel 290. Navnlig bør der 
vedtages delegerede retsakter om de 
specifikke oplysninger vedrørende 
definitioner; den nøjagtige formulering af 
handelsgennemsigtighedskrav; de nærmere 
betingelser for dispensation fra kravene om 
førhandelsgennemsigtighed; ordninger for 
forskudt offentliggørelse af 
efterhandelsoplysninger; kriterier for 
anvendelsen af kravene om 
førhandelsgennemsigtighed for 
systematiske internalisatorer, specifikke 
omkostningsrelaterede bestemmelser 
vedrørende tilgængeligheden af 
markedsdata; kriterierne for at give eller 
afslå adgang mellem markedspladser og 
centrale modparter; og en nærmere 
fastlæggelse af de betingelser, hvorunder 
trusler mod investorbeskyttelsen, de 
finansielle markeders ordentlige funktion 
og integritet eller stabiliteten i dele af eller 
hele det finansielle system i Unionen 
berettiger ESMA til at træffe 
foranstaltninger. Det er ønskeligt, at de 
delegerede retsakter af teknisk art er 
genstand for forudgående konsultation 
med ESMA.

Or. pl

Ændringsforslag 195
Sari Essayah

Forslag til forordning
Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44a) I Kommissionens rapporter 
vedrørende regelpakken for de finansielle 
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markeder (inklusive, foruden denne 
forordning, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om markeder for 
finansielle instrumenter og ophævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om insiderhandel og 
kursmanipulation) om implementeringen, 
som startede for to år siden, er det vigtigt 
at undersøge pakken som helhed, og 
Kommissionen kan fremlægge relevante 
forslag, inklusive forslag, ifølge hvilke 
alle købs- og salgstilbud og transaktioner 
i stedet for til de kompetente myndigheder 
skal indberettes i realtid til et system 
udpeget af ESMA, ved hjælp af hvilket de 
kompetente myndigheder kan få alle de 
informationer, som de har behov for, og 
som kan fungere som enhed for fælles 
konsolideret handelsinformation og 
centraliseret samarbejdssystem, 
hvorigennem man kan opdage 
markedsmisbrug, der finder sted på 
forskellige markeder og i forskellige 
lande.

Or. fi

Ændringsforslag 196
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning finder anvendelse på 
investeringsselskaber, kreditinstitutter, der 
er meddelt tilladelse efter direktiv [nyt 
MiFID], som yder en eller flere former for 
investeringsservice og/eller udøver 
investeringsaktiviteter, og regulerede 
markeder.

2. Denne forordning finder anvendelse på 
investeringsselskaber, der er meddelt 
tilladelse efter direktiv [nyt MiFID], og 
kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse 
efter direktiv 2006/48/EF, som yder en 
eller flere former for investeringsservice 
og/eller udøver investeringsaktiviteter, og 
regulerede markeder.
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Or. en

Begrundelse

Kreditinstitutter meddeles ikke tilladelse efter MiFID2. Jf. artikel 1, stk. 2, i MiFID2.

Ændringsforslag 197
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afsnit V i denne forordning finder også 
anvendelse på finansielle modparter som 
defineret i [artikel 2, stk. 6] og alle ikke-
finansielle modparter, der er omfattet af 
artikel [5, stk. 1, litra b)] i forordning [...] 
(EMIR).

3. Afsnit V i denne forordning finder også 
anvendelse på finansielle modparter som 
defineret i [artikel 2, stk. 6] og alle ikke-
finansielle modparter, der er omfattet af 
artikel [10, stk. 1, litra b)] i forordning [...] 
(EMIR).

Or. en

Ændringsforslag 198
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Denne forordnings afsnit VIII finder 
anvendelse på tredjelandsselskaber, der 
yder investeringsservice eller udfører 
investeringsaktiviteter i en medlemsstat på 
anden vis end gennem en filial i den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne i afsnit VIII finder kun anvendelse på tredjelandsselskaber. Disse omfatter 
ikke investeringsselskaber eller kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse efter MiFID2.
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Ændringsforslag 199
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Afsnit VII i denne forordning finder 
også anvendelse på alle finansielle 
modparter som defineret i artikel 2 i 
direktiv [nyt MiFID].

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke være nogen generelle undtagelser for så vidt angår finansielle institutioner i 
henhold til MiFID/MiFIR, og der bør være minimumskrav, som gælder for alle. Anvendelse af 
afsnit VII ville som minimum give ESMA mulighed for at gribe ind under visse 
omstændigheder.

Ændringsforslag 200
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Efterhandelsoffentliggørelse af 
transaktioner som omhandlet i artikel 19 
og 20 samt forpligtelsen til at indberette 
transaktioner som fastsat i artikel 23 
finder ikke anvendelse på transaktioner, 
hvor en centralbank i ESCB er modpart.

Or. en

Begrundelse

Mens offentliggørelse af transaktioner udført af centralbanker som del af deres respektive 
lovbestemte mål og opgaver ikke ville skabe større gennemsigtighed på markedet, kunne 
effektiviteten af disse aktiviteter, navnlig inden for pengepolitik eller valuta, og dermed 
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centralbankernes udførelse af disse opgaver, der afhænger af aktualitet og fortrolighed, trues 
i alvorlig grad af offentliggørelsen af information om sådanne transaktioner, uanset om det 
sker på realtidsbasis eller med tidsforskydning.

Ændringsforslag 201
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne kan helt eller delvis 
være undtaget fra anvendelse af artikel 7, 
9, 17 og 20, finansielle instrumenter i en 
national valuta, der ikke er en stor 
handelsvaluta. Medlemsstaterne giver 
ESMA meddelelse om planerne om at 
gøre brug af denne undtagelse.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede gennemsigtigheds- og SI-krav kan have en meget negativ indvirkning på 
likviditeten på små ikke-aktiemarkeder, hvor instrumenterne er i en valuta, som ikke er en stor 
handelsvaluta, hvilket kan medføre store omkostninger for regeringer og andre udstedere. I 
lighed med artikel 113c, stk. 4, i direktiv 2009/11/EF skal medlemsstaterne kunne indrømme 
undtagelser fra artikel 7, 9, 17 og 20 for at sikre, at nye/eksisterende markeder i områder med 
små valutaer er velfungerende.

Ændringsforslag 202
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Bestemmelserne i afsnit VIII finder 
kun anvendelse på tredjelandsselskaber.
Disse omfatter ikke investeringsselskaber 
eller kreditinstitutter, der er meddelt 
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tilladelse efter direktiv [nyt MiFID].

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne i afsnit VIII bør ikke finde anvendelse, hvis tredjelandsselskabet drager 
fordel af passet.

Ændringsforslag 203
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a

Forpligtelse til at handle på markeder, der 
er anerkendt af MiFID

1. Detailkunder og professionelle kunder 
gennemfører transaktioner af normal 
markedsstørrelse med finansielle 
instrumenter via:
a) regulerede markeder

b) MHF'er

Hvis det finansielle instrument ikke er 
tilgængeligt på regulerede markeder eller
i MHF'er, kan professionelle kunder og 
detailkunder gennemføre transaktioner 
uden for et reguleret marked eller en 
MHF. Dette krav finder ikke anvendelse 
på godkendte modparter.
2. Med forbehold af de forpligtelser, der 
er omhandlet i artikel Article 24, 
gennemfører godkendte modparter 
transaktioner med finansielle 
instrumenter via:
c) regulerede markeder
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d) MHF'er

e) OHF'er

f) systematiske internalisatorer

g) OTC-handel

Godkendte modparter kan kun 
gennemføre OTC-transaktioner, når 
kendetegnene for transaktionerne bl.a. er, 
at de er ad hoc og uregelmæssige, 
foretages med engrosmodparter og er led i 
en forretningsforbindelse, der selv er 
kendetegnet ved handler over normal 
markedsstørrelse, og hvor handlerne 
foretages uden for de systemer, som det 
pågældende selskab normalt benytter til 
sine forretninger som systematisk 
internalisator.

Or. en

Ændringsforslag 204
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "multilateralt system": et system, der 
sætter købs- og salgsinteresser i 
finansielle instrumenter i forbindelse med 
hinanden eller befordrer dette, hvorved 
operatøren ikke påtager sig nogen 
kapitalrisiko, uanset det faktiske antal 
ordrer der udføres i de transaktioner, der 
følger heraf

Or. en

Begrundelse

The definition of ‘multilateral trading’ should clarify that the main characteristic of 
multilateral trading is the fact that the broker (or market operator) operating the platform is 
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not taking on any risks - that is, it is not buying or selling on its own account. If the broker 
were to be taking on capital risks, it would be subject to Systematic Internalisation rules (or 
be considered as doing OTC, if it qualifies for the criteria), which are much more flexible 
than multilateral trading rules. The reference to ‘irrespective of the actual number of orders 
that are executed in the resulting transactions’ is also a necessary classification because in 
the past there has been uncertainty about whether a system that crosses two orders is 
multilateral (it should be clarified that it is).

Ændringsforslag 205
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) "bilateralt system": et system, der 
sætter købs- og salgsinteresser i 
finansielle instrumenter i forbindelse med 
hinanden eller befordrer dette, og hvor 
operatøren for investeringsselskabet 
påtager sig en kapitalrisiko

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt at præcisere, hvordan der skelnes mellem multilateral handel og bilateral 
handel. Uden en klar afgrænsning kan platforme, der reelt er multilaterale, hævde at være 
bilaterale (og dermed underlagt mindre strenge krav). Derfor bør MiFIR ud over at definere 
multilateral handel også definere "bilateral handel". Dette bør gøres på en sådan måde, at 
det præciseres, at det primære kendetegn for bilateral handel er, at mægleren påtager sig en 
kapitalrisiko.

Ændringsforslag 206
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "systematisk internalisator": et 
investeringsselskab, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag handler 

3) "systematisk internalisator": et 
investeringsselskab, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag 
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for egen regning ved at udføre 
kundeordrer uden for et reguleret 
marked, en MHF eller en OHF

gennemfører bilateral handel

Or. en

Begrundelse

It is essential to clarify the existing venue classification so as to close the existing loopholes 
that have allowed certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either 
as a SI or an MTF. Hence it introduces a clearer definition of Systematic Internalisation that 
uses the new and explicit definition of bilateral trading. Hence, Systematic Internalisation is a 
kind of bilateral trading that is done an organised, frequent and systematic basis. The 
reference to own account dealing is deleted because this aspect is already included in the 
bilateral trading definition on which this is based.

Ændringsforslag 207
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "systematisk internalisator": et 
investeringsselskab, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag handler 
for egen regning ved at udføre 
kundeordrer uden for et reguleret 
marked, en MHF eller en OHF

3) "systematisk internalisator": et 
investeringsselskab, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag 
gennemfører bilateral handel

Or. en

Ændringsforslag 208
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "systematisk internalisator": et 
investeringsselskab, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag handler 

3) "systematisk internalisator": et 
investeringsselskab, som på organiseret, 
regelmæssigt og systematisk grundlag 
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for egen regning ved at udføre kundeordrer 
uden for et reguleret marked, en MHF eller 
en OHF

handler for egen regning ved at udføre 
kundeordrer uden for et reguleret marked, 
en MHF eller en OHF

Or. en

Ændringsforslag 209
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "systematisk internalisator": et 
investeringsselskab, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag handler 
for egen regning ved at udføre 
kundeordrer uden for et reguleret 
marked, en MHF eller en OHF

3) "systematisk internalisator": et 
investeringsselskab, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag udfører 
bilateral handel

Or. en

Ændringsforslag 210
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "systematisk internalisator": et 
investeringsselskab, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag handler 
for egen regning ved at udføre kundeordrer 
uden for et reguleret marked, en MHF eller 
en OHF

3) "systematisk internalisator": et 
investeringsselskab, som på organiseret, 
hyppigt og systematisk grundlag handler 
for egen regning ved at udføre kundeordrer 
uden for et reguleret marked, en MHF eller 
en OHF, og hvis aktiviteter opfylder 
følgende kriterier:
a) aktiviteten spiller en væsentlig 
kommerciel rolle for selskabet og udføres 
i overensstemmelse med faste regler og 
procedurer; de kvantitative og kvalitative 
kriterier for vurdering af væsentligheden 
af den kommercielle rolle defineres af 
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ESMA
b) aktiviteten udføres af personale eller 
ved hjælp af et automatiseret teknisk 
system, der er afsat til dette formål, uanset 
om det pågældende personale eller system 
udelukkende benyttes til dette formål
c) aktiviteten er tilgængelig for kunderne 
på regelmæssig eller løbende basis.

Or. en

Ændringsforslag 211
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "reguleret marked": et multilateralt 
system, der drives og/eller forvaltes af en 
markedsoperatør, som - inden for systemet 
og under iagttagelse af faste regler -
sætter forskellige tredjeparters købs- og 
salgsinteresser i finansielle instrumenter i 
forbindelse med hinanden eller befordrer 
dette på en sådan måde, at det medfører 
indgåelse af en aftale om finansielle 
instrumenter, der er optaget til handel efter
dette markeds regler og/eller systemer, og 
som er meddelt tilladelse og fungerer efter 
forskrifterne samt bestemmelserne i afsnit 
III i direktiv [nyt MiFID]

5) "reguleret marked": et multilateralt 
system, der drives og/eller forvaltes af en 
markedsoperatør, som - inden for systemet
- sætter forskellige tredjeparters købs- og 
salgsinteresser i finansielle instrumenter i 
forbindelse med hinanden eller befordrer 
dette på en sådan måde, at det medfører 
indgåelse af en aftale om finansielle 
instrumenter, der er optaget til handel efter 
dette markeds regler og/eller systemer, og 
som er meddelt tilladelse og fungerer efter 
forskrifterne samt bestemmelserne i afsnit 
III i direktiv [nyt MiFID]

Or. en

Begrundelse

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
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definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Ændringsforslag 212
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "reguleret marked": et multilateralt 
system, der drives og/eller forvaltes af en 
markedsoperatør, som - inden for systemet 
og under iagttagelse af faste regler -
sætter forskellige tredjeparters købs- og 
salgsinteresser i finansielle instrumenter i 
forbindelse med hinanden eller befordrer 
dette på en sådan måde, at det medfører 
indgåelse af en aftale om finansielle 
instrumenter, der er optaget til handel efter 
dette markeds regler og/eller systemer, og 
som er meddelt tilladelse og fungerer efter 
forskrifterne samt bestemmelserne i afsnit 
III i direktiv [nyt MiFID]

5) "reguleret marked": et multilateralt 
system, der drives og/eller forvaltes af en 
markedsoperatør, som - inden for systemet 
- sætter forskellige tredjeparters købs- og 
salgsinteresser i finansielle instrumenter i 
forbindelse med hinanden eller befordrer 
dette på en sådan måde, at det medfører 
indgåelse af en aftale om finansielle 
instrumenter, der er optaget til handel efter 
dette markeds regler og/eller systemer, og 
som er meddelt tilladelse og fungerer efter 
forskrifterne samt bestemmelserne i afsnit 
III i direktiv [nyt MiFID]

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag slettes kravet om "faste regler" fra definitionen af "reguleret 
marked" for at fjerne det smuthul, som Broker Crossing Networks (BCNs) bruger for at undgå 
reglen. Forpligtelsen vedrørende faste regler bør fjernes fra definitionen af enten reguleret 
marked eller MHF for klart at adskille aktiviteten fra den ordning, der er gældende derfor.

Ændringsforslag 213
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "reguleret marked": et multilateralt 
system, der drives og/eller forvaltes af en 
markedsoperatør, som - inden for systemet 
og under iagttagelse af faste regler -
sætter forskellige tredjeparters købs- og 
salgsinteresser i finansielle instrumenter i 
forbindelse med hinanden eller befordrer 
dette på en sådan måde, at det medfører 
indgåelse af en aftale om finansielle 
instrumenter, der er optaget til handel efter 
dette markeds regler og/eller systemer, og 
som er meddelt tilladelse og fungerer efter 
forskrifterne samt bestemmelserne i afsnit 
III i direktiv [nyt MiFID]

5) "reguleret marked": et multilateralt 
system, der drives og/eller forvaltes af en 
markedsoperatør, som - inden for systemet 
- sætter forskellige tredjeparters købs- og 
salgsinteresser i finansielle instrumenter i 
forbindelse med hinanden eller befordrer 
dette på en sådan måde, at det medfører 
indgåelse af en aftale om finansielle 
instrumenter, der er optaget til handel efter 
dette markeds regler og/eller systemer, og 
som er meddelt tilladelse og fungerer efter 
forskrifterne samt bestemmelserne i afsnit 
III i direktiv [nyt MiFID]

Or. en

Begrundelse

Redelige og velfungerende multilaterale markedspladser skal udføre ordrer fra deltagere på 
et skønsmæssigt grundlag. Dette bør dog være et krav frem for et af kendetegnene ved et 
reguleret marked.

Ændringsforslag 214
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "reguleret marked": et multilateralt 
system, der drives og/eller forvaltes af en 
markedsoperatør, som - inden for systemet 
og under iagttagelse af faste regler - sætter 
forskellige tredjeparters købs- og 
salgsinteresser i finansielle instrumenter i 
forbindelse med hinanden eller befordrer 
dette på en sådan måde, at det medfører 
indgåelse af en aftale om finansielle 
instrumenter, der er optaget til handel efter 

5) "reguleret marked": et multilateralt 
system, der sætter mindst fire forskellige 
og uafhængige deltagere i forbindelse 
med hinanden, og hvor en deltager 
håndterer maksimalt 30 % af de ordrer 
eller transaktioner, der drives og/eller 
forvaltes af en markedsoperatør, som -
inden for systemet og under iagttagelse af 
faste regler - sætter forskellige tredjeparters 
købs- og salgsinteresser i finansielle 
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dette markeds regler og/eller systemer, og 
som er meddelt tilladelse og fungerer efter 
forskrifterne samt bestemmelserne i afsnit 
III i direktiv [nyt MiFID]

instrumenter i forbindelse med hinanden 
eller befordrer dette på en sådan måde, at 
det medfører indgåelse af en aftale om 
finansielle instrumenter, der er optaget til 
handel efter dette markeds regler og/eller 
systemer, og som er meddelt tilladelse og 
fungerer efter forskrifterne samt 
bestemmelserne i afsnit III i direktiv [nyt 
MiFID]

Or. en

Ændringsforslag 215
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) "multilateralt system": et system, der 
sætter købs- og salgsinteresser i 
finansielle instrumenter i forbindelse med 
hinanden, hvorved operatøren forbliver 
neutral, uanset det faktiske antal ordrer 
der udføres i de heraf følgende 
transaktioner

Or. en

Begrundelse

Der indsættes en definition for at præcisere, hvordan der skelnes mellem multilateral handel 
og bilateral handel.

Ændringsforslag 216
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – punkt 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b) "bilateralt system": et system, der 
sætter købs- og salgsinteresser i 
finansielle instrumenter i forbindelse med 
hinanden, og hvor operatøren for 
investeringsselskabet påtager sig sin egen 
kapitalrisiko

Or. en

Begrundelse

Der indsættes en definition for at præcisere, hvordan der skelnes mellem multilateral handel 
og bilateral handel.

Ændringsforslag 217
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "multilateral handelsfacilitet (MHF)": et 
multilateralt system, der drives af et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der - inden for systemet 
og efter faste regler - sætter forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
finansielle instrumenter i forbindelse med 
hinanden på en sådan måde, at det 
medfører indgåelse af en aftale efter 
bestemmelserne i afsnit II i direktiv [nyt 
MiFID]

6) "multilateral handelsfacilitet (MHF)": et 
multilateralt system, der drives af et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der - inden for systemet -
sætter forskellige tredjeparters købs- og 
salgsinteresser i finansielle instrumenter i 
forbindelse med hinanden på en sådan 
måde, at det medfører indgåelse af en 
aftale efter bestemmelserne i afsnit II i 
direktiv [nyt MiFID]

Or. en

Begrundelse

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
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subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Ændringsforslag 218
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "multilateral handelsfacilitet (MHF)": et 
multilateralt system, der drives af et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der - inden for systemet 
og efter faste regler - sætter forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
finansielle instrumenter i forbindelse med 
hinanden på en sådan måde, at det 
medfører indgåelse af en aftale efter 
bestemmelserne i afsnit II i direktiv [nyt 
MiFID]

6) "multilateral handelsfacilitet (MHF)": et 
multilateralt system, der drives af et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der - inden for systemet -
sætter forskellige tredjeparters købs- og
salgsinteresser i finansielle instrumenter i 
forbindelse med hinanden på en sådan 
måde, at det medfører indgåelse af en 
aftale efter bestemmelserne i afsnit II i 
direktiv [nyt MiFID]

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag slettes kravet om "faste regler" fra definitionen af "reguleret 
marked" for at fjerne det smuthul, som Broker Crossing Networks (BCNs) bruger for at undgå 
reglen. Forpligtelsen vedrørende fast udførelse bør fjernes fra definitionen af enten reguleret 
marked eller MHF for klart at adskille aktiviteten fra den ordning, der er gældende derfor.

Ændringsforslag 219
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "multilateral handelsfacilitet (MHF)": et 
multilateralt system, der drives af et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der - inden for systemet 
og efter faste regler - sætter forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
finansielle instrumenter i forbindelse med 
hinanden på en sådan måde, at det 
medfører indgåelse af en aftale efter 
bestemmelserne i afsnit II i direktiv [nyt 
MiFID]

6) "multilateral handelsfacilitet (MHF)": et 
multilateralt system, der drives af et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der - inden for systemet -
sætter forskellige tredjeparters købs- og 
salgsinteresser i finansielle instrumenter i 
forbindelse med hinanden på en sådan 
måde, at det medfører indgåelse af en 
aftale efter bestemmelserne i afsnit II i 
direktiv [nyt MiFID]

Or. en

Begrundelse

Redelige og velfungerende multilaterale markedspladser skal udføre ordrer fra deltagere på 
et skønsmæssigt grundlag. Dette bør dog være et krav frem for et af kendetegnene ved en 
MHF.

Ændringsforslag 220
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "multilateral handelsfacilitet (MHF)": et 
multilateralt system, der drives af et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der - inden for systemet 
og efter faste regler - sætter forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
finansielle instrumenter i forbindelse med 
hinanden på en sådan måde, at det 
medfører indgåelse af en aftale efter 
bestemmelserne i afsnit II i direktiv [nyt 
MiFID]

6) "multilateral handelsfacilitet (MHF)": et 
multilateralt system, der sætter mindst fire 
forskellige og uafhængige deltagere i 
forbindelse med hinanden, og hvor en 
deltager håndterer maksimalt 30 % af de 
ordrer eller transaktioner, der drives af et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der - inden for systemet 
og efter faste regler - sætter forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
finansielle instrumenter i forbindelse med 
hinanden på en sådan måde, at det 
medfører indgåelse af en aftale efter 
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bestemmelserne i afsnit II i direktiv [nyt 
MiFID]

Or. en

Ændringsforslag 221
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "over the counter-handel (OTC-
handel)": enhver form for bilateral 
handel, der samlet set udføres af en 
mægler uden for en platform for egen 
regning på et lejlighedsvist, ad hoc og 
uregelmæssigt grundlag med godkendte 
modparter og altid vedrørende størrelser 
over normal markedsstørrelse

Or. en

Begrundelse

In light of the implementation problems encountered since 2007 related to the OTC definition, 
it is necessary to include in this new and improved definition both positive elements (i.e. what 
characteristics, cumulatively, a trade must have to be considered OTC) and negative elements 
(i.e. what characteristics do not allow a trade to be exempted from the OTC definition). For 
example, it is necessary to clarify that a broker will not be able to avoid the obligations of 
both MTFs and SIs by setting up its platform in a way that combines both multilateral and 
bilateral trading (i.e. client order flow mixed with broker’s own trading book). Moreover, the 
very existence of a platform should suffice to clarify that the trading in this way cannot be 
considered as ‘ad hoc’.

Ændringsforslag 222
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "over the counter-handel (OTC-
handel)": enhver form for bilateral 
handel, der udføres på et lejlighedsvist, ad 
hoc og uregelmæssigt grundlag med 
godkendte modparter af en mægler for 
egen regning og altid over normal 
markedsstørrelse. Handel, der samler 
multilateral og bilateral handel, bør ikke 
betragtes som OTC-handel, men bør 
derimod opdeles i forpligtelser for 
multilaterale og bilaterale 
handelskomponenter.

Or. en

Begrundelse

Teksten til MiFID II bør medtage en klar definition af OTC-handel i selve lovgivningsdelen 
(artikel 2 i MiFIR), ikke i en betragtning, for at sikre fuld overholdelse. OTC-handel skal 
defineres præcist, da det er undtagelsen til reglen, der garanterer sikkerheden og integriteten 
på de finansielle markeder. I modsætning til multilateral handel (dvs. krydsende ordrer) er 
OTC-handel bilateral handel. OTC-handel er en undtagelse til systematisk internalisering.

Ændringsforslag 223
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "over the counter (OTC)": bilateral 
udførelse af kundeordrer, bortset fra som 
systematisk internalisator, hvorved et 
selskab handler for egen regning på en ad 
hoc og uregelmæssig måde, med 
engrosmodparter af en størrelse, der er 
over normal markedsstørrelse

Or. en



PE489.472v01-00 112/179 AM\901839DA.doc

DA

Begrundelse

Med henblik på at beskytte investorerne er det afgørende at sikre, at OTC-handel defineres 
præcist i forordningen. Dette vil sikre, at OTC-transaktioner udelukkende omfatter de 
transaktioner, der ikke kan gennemføres på andre markedspladser, navnlig grundet 
markedsindvirkning.

Ændringsforslag 224
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "organiseret handelsfacilitet (OHF)": 
ethvert system eller enhver facilitet, som 
ikke er et reguleret marked eller en MHF, 
der drives af et investeringsselskab eller 
en markedsoperatør, hvor forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
finansielle instrumenter kan interagere i 
systemet på en sådan måde, at det 
medfører indgåelse af en kontrakt efter 
bestemmelserne i afsnit II i direktiv [nyt 
MiFID]

udgår

Or. en

Begrundelse

Det foreslås at slette, at organiserede handelsfaciliteter (OHF'er) ville bringe 
prisfastsættelse, effektivitet og retfærdighed i fare. Organiserede handelsfaciliteter ville 
faktisk kunne tilbyde skønsmæssig gennemførelse, som ville bringe markedernes 
gennemsigtighed og kvaliteten af lovgivningen i fare. Tilføjelsen af endnu en kategori for 
markedspladser ville skabe yderligere fragmentering af Europas i forvejen fragmenterede 
markeder. Forslaget ville desuden bringe prisfastsættelsen og den fair konkurrence blandt 
handelsplatformene i fare.

Ændringsforslag 225
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "organiseret handelsfacilitet (OHF)": 
ethvert system eller enhver facilitet, som 
ikke er et reguleret marked eller en MHF, 
der drives af et investeringsselskab eller 
en markedsoperatør, hvor forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
finansielle instrumenter kan interagere i 
systemet på en sådan måde, at det 
medfører indgåelse af en kontrakt efter 
bestemmelserne i afsnit II i direktiv [nyt 
MiFID]

udgår

Or. en

Begrundelse

Den vigtigste faktor, når der skelnes mellem den foreslåede nye OHF-kategori og de 
eksisterende MHF'er, er et skøn, når der gennemføres kundeordrer, som truer med at føre til 
misbrug, som navnlig er til skade for uinformerede investorer. Derudover vil en ny OHF-
kategori fragmentere markedet yderligere, hvilket ikke er ønskeligt.

Ændringsforslag 226
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "organiseret handelsfacilitet (OHF)": 
ethvert system eller enhver facilitet, som 
ikke er et reguleret marked eller en MHF,
der drives af et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, hvor forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
finansielle instrumenter kan interagere i 
systemet på en sådan måde, at det medfører 
indgåelse af en kontrakt efter 
bestemmelserne i afsnit II i direktiv [nyt 
MiFID]

7) "organiseret handelsfacilitet (OHF)": 
ethvert system eller enhver facilitet, som 
ikke er et reguleret marked eller en MHF
eller en central modpart, der drives af et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, hvor forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
finansielle instrumenter kan interagere i 
systemet på en sådan måde, at det medfører 
indgåelse af en kontrakt efter 
bestemmelserne i afsnit II i direktiv [nyt 
MiFID]
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Or. en

Begrundelse

Tilføjes som præcisering, således at man ikke uforvarende medtager centrale modparter.

Ændringsforslag 227
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "organiseret handelsfacilitet (OHF)": 
ethvert system eller enhver facilitet, som 
ikke er et reguleret marked eller en MHF, 
der drives af et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, hvor forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
finansielle instrumenter kan interagere i 
systemet på en sådan måde, at det medfører 
indgåelse af en kontrakt efter 
bestemmelserne i afsnit II i direktiv [nyt 
MiFID]

7) "organiseret handelsfacilitet (OHF)": 
ethvert system eller enhver facilitet, som 
ikke er et reguleret marked eller en MHF, 
der drives af et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, hvor forskellige 
engrosmodparters købs- og salgsinteresser 
i mindre likvide finansielle instrumenter, 
der ikke er noteret i en MHF eller på et 
reguleret marked, kan interagere i 
systemet på en sådan måde, at det medfører 
indgåelse af en kontrakt efter 
bestemmelserne i afsnit II i direktiv [nyt 
MiFID]

Or. en

Ændringsforslag 228
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "organiseret handelsfacilitet (OHF)": 
ethvert system eller enhver facilitet, som 
ikke er et reguleret marked eller en MHF, 
der drives af et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, hvor forskellige 
tredjeparters købs- og salgsinteresser i 

7) "organiseret handelsfacilitet (OHF)": 
ethvert ikke-koncerninternt system med 
flere mæglere eller enhver facilitet, som 
ikke er et reguleret marked eller en MHF, 
der drives af et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, hvor forskellige 
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finansielle instrumenter kan interagere i 
systemet på en sådan måde, at det medfører 
indgåelse af en kontrakt efter 
bestemmelserne i afsnit II i direktiv [nyt 
MiFID]

tredjeparters købs- og salgsinteresser i 
finansielle instrumenter kan interagere i 
systemet på en sådan måde, at det medfører 
indgåelse af en kontrakt efter 
bestemmelserne i afsnit II i direktiv [nyt 
MiFID]

Or. en

Ændringsforslag 229
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "over the counter-handel (OTC-
handel)": handel, der er ad hoc og 
uregelmæssig og udføres med 
engrosmodparter og er en del af et 
forretningssamarbejde, som i sig selv er 
kendetegnet ved handler over normal 
markedsstørrelse

Or. en

Ændringsforslag 230
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "OTC": transaktioner, der 
gennemføres uden for et reguleret 
marked, en MHF, en OHF eller en SI, 
hvor kendetegnene for transaktionerne 
bl.a. er, at de er ad hoc og uregelmæssige, 
foretages med engrosmodparter og er led i 
en forretningsforbindelse, der i sig selv er 
kendetegnet ved handler over normal 
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markedsstørrelse, og hvor handlerne 
foretages uden for de systemer, som det 
pågældende selskab normalt benytter til 
sine forretninger som systematisk 
internalisator

Or. en

Ændringsforslag 231
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "finansielt instrument": de instrumenter, 
der er anført i afsnit C i bilag I i direktiv 
[nyt MiFID]

8) "finansielt instrument": de instrumenter, 
der er anført i afsnit C i bilag I i direktiv 
[nyt MiFID] og i bilag I, afsnit CA, i 
direktiv [nyt MiFID], udelukkende inden 
for rammerne af dette direktiv, forordning 
(EU) nr. …/… [MiFIR] og forordning 
(EU) nr. …/… 
[markedsmisbrugsforordningen] og 
direktiv (EU) nr. …/… 
[markedsmisbrugsdirektivet]

Or. en

Ændringsforslag 232
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "finansielt instrument": de instrumenter, 
der er anført i afsnit C i bilag I i direktiv 
[nyt MiFID]

8) "finansielt instrument": de instrumenter, 
der er anført i afsnit C i bilag I i direktiv 
[nyt MiFID], med undtagelse af enhver 
form for instrumenter, der er 
forsikringskontrakter for så vidt angår en 
aktivitetsklasse i henhold til bilag I i 
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/138/EF om adgang til og udøvelse af 
forsikrings- og genforsikringsvirksomhed 
(Solvens II), hvis de indgås med et 
forsikringsselskab, genforsikringsselskab, 
tredjelandsforsikringsselskab eller 
tredjelandsgenforsikringsselskab

Or. en

Ændringsforslag 233
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) "Over the counter-handel" eller 
"OTC-handel" for aktier og 
aktieinstrumenter: handel, der opfylder 
alle de følgende kriterier:
− gennemført, før handel, på bilateral 
basis
− gennemført mellem godkendte 
modparter
− gennemført på en ikke-systematisk, ad 
hoc, uregelmæssig og sjælden basis uden 
brug af automatiseret teknologi
− kendetegnet ved transaktioner, der er 
forholdsmæssigt store eller falder inden 
for et sæt af OTC-kategorier, der er 
defineret af ESMA

Or. en

Ændringsforslag 234
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – punkt 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) "engrosmodpart": godkendt modpart, 
der er kendetegnet ved handler over 
normal markedsstørrelse på en 
regelmæssig basis med et fuldt sortiment 
af avancerede produkter, og hvis samlede 
aktiver overstiger 1 mia. EUR

Or. en

Ændringsforslag 235
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) "ETF'er (exchange-traded funds)": 
enheder i de åbne kollektive 
investeringsordninger, der er frit 
omsættelige på kapitalmarkederne og i de 
fleste tilfælde registrerer resultaterne af et 
indeks

11) "ETF (exchange-traded fund)": en 
fond, hvori mindst en enhed eller 
aktieklasse løbende er omsættelig på 
initiativ fra eller med forudgående 
godkendelse fra et administrationsselskab 
for et investeringsinstitut eller et 
investeringsselskab for et 
investeringsinstitut eller, hvis relevant, en 
tilsvarende forvalter af en 
investeringsfond på mindst et reguleret 
marked, en MHF eller en OHF med 
mindst en prisstiller, der træffer 
foranstaltninger for at sikre, at værdien af 
dens enheder eller aktier ikke afviger 
markant fra deres nettoaktivværdi.

Or. en

Ændringsforslag 236
Thomas Mann

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) "ETF'er (exchange-traded funds)": 
enheder i de åbne kollektive 
investeringsordninger, der er frit 
omsættelige på kapitalmarkederne og i de 
fleste tilfælde registrerer resultaterne af et 
indeks

11) "ETF'er (exchange-traded funds)": 
enheder i de åbne kollektive 
investeringsordninger, der handles aktivt 
på mindst et europæisk reguleret marked 
med mindst en prisstiller og i de fleste 
tilfælde registrerer resultaterne af et indeks

Or. en

Begrundelse

Extension of the pre- and post-trade transparency regime should affect only true exchange-
traded funds (ETFs). However, the proposed definition of ETFs is extremely wide and 
unspecific. The characteristic of being “freely negotiable on capital markets” could be 
potentially interpreted as applying to any fund units issued as bearer instruments and thus 
being freely negotiable between any parties. Moreover, as the term “capital markets” 
remains undefined, it is not at all clear which venues would be relevant for qualification as 
ETF. Only funds admitted to trading on regulated markets with at least one market maker 
should be considered exchange-traded for the purpose of MiFIR.

Ændringsforslag 237
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "udbyder af konsolideret løbende 
handelsinformation (CTP)": en person, der 
er godkendt i henhold til bestemmelserne i 
direktiv [nyt MiFID] til at udøve 
virksomhed, der består i at indsamle 
handelsindberetninger for de i artikel [5, 6, 
11 og 12] i denne forordning anførte 
finansielle instrumenter fra regulerede 
markeder, MHF'er, OHF'er og godkendte 
offentliggørelsesordninger og i at 
konsolidere disse i form af en kontinuerlig 
elektronisk live-datastrøm med realtidsdata 
om priser og volumen for hvert enkelt 
finansielt instrument

19) "udbyder af konsolideret løbende 
handelsinformation (CTP)": en person, der 
er godkendt i henhold til bestemmelserne i 
direktiv [nyt MiFID] til at udøve 
virksomhed, der består i at indsamle 
handelsindberetninger for de i artikel [5, 6, 
11 og 12] i denne forordning anførte 
finansielle instrumenter fra regulerede 
markeder, MHF'er og godkendte 
offentliggørelsesordninger og i at 
konsolidere disse i form af en kontinuerlig 
elektronisk live-datastrøm med realtidsdata 
om priser og volumen for hvert enkelt 
finansielt instrument
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Or. en

Ændringsforslag 238
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21) "ledelsesorgan": et styrende organ hos 
en udbyder af dataindberetningstjenester, 
som har tilsyns- og ledelsesfunktioner, har 
de øverste beslutningsbeføjelser og er 
beføjet til at fastlægge strategi, 
målsætninger og generelle 
ledelsesprincipper. I ledelsesorganet skal 
indgå personer, som varetager den daglige 
ledelse

21) "ledelsesorgan": et styrende organ hos 
et investeringsselskab, en 
markedsoperatør eller en udbyder af 
dataindberetningstjenester, som har tilsyns-
og ledelsesfunktioner, har de øverste 
beslutningsbeføjelser og er beføjet til at 
fastlægge strategi, målsætninger og 
generelle ledelsesprincipper for 
investeringsselskabet, markedsoperatøren 
eller udbyderen af 
dataindberetningstjenester, herunder 
personer, som varetager den daglige 
ledelse

Or. en

Begrundelse

Er i overensstemmelse med definitionen i MiFID.

Ændringsforslag 239
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24) "benchmark": et kommercielt indeks 
eller offentliggjort tal, der beregnes ved 
anvendelse af en formel ud fra værdien af 
et eller flere underliggende aktiver eller 
priser, som ligger til grund for fastsættelsen 
af det beløb, der skal betales under et 

24) "benchmarkindeks": et omsætteligt 
eller almindeligt anvendt kommercielt 
indeks eller offentliggjort tal, der beregnes 
ved anvendelse af en formel ud fra værdien 
af et eller flere underliggende aktiver eller 
priser, som ligger til grund for fastsættelsen 
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finansielt instrument af det beløb, der skal betales under et 
finansielt instrument, der fungerer som 
standardmålestok for resultaterne for den 
pågældende aktie eller aktieklasse eller 
gruppe af aktier

Or. en

Begrundelse

Kommissionens formulering er ikke tilstrækkeligt konkret i forhold til, hvilke indekstyper der 
bør være underlagt krav om ikke-eksklusive licenser; det ville ikke være hensigtsmæssigt at 
omfatte alle indeks, men blot de indeks, der er omsættelige eller almindeligt anvendt og 
fungerer som en standard, der fastlægger en almindeligt accepteret målestok for resultaterne 
for det relevante marked eller den relevante gruppe af instrumenter, som indekset
repræsenterer eller udgør. Formålet med denne reviderede definition er at præcisere dette.

Ændringsforslag 240
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

25) "markedsplads": ethvert reguleret 
marked eller enhver MHF eller OHF

25) "markedsplads": ethvert reguleret 
marked eller enhver MHF eller systematisk 
internalisator

Or. en

Begrundelse

Det nuværende MiFID klassificerer på hensigtsmæssig vis SI'er som markedspladser og gør 
OTC-handel til en undtagelse derfra (i den gamle betragtning 53). Den nye ordlyd i den 
foreslåede definition af markedspladser skaber forvirring ved at tage SI-platforme ud af 
definitionen af markedspladser og gøre SI til en OTC-undergruppe. Ordlyden omhandler 
denne kilde til forvirring.

Ændringsforslag 241
Sylvie Goulard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

25) "markedsplads": ethvert reguleret 
marked eller enhver MHF eller OHF

25) "markedsplads": ethvert reguleret 
marked eller enhver MHF eller systematisk 
internalisator

Or. en

Begrundelse

Systematiske internalisatorer (SI'er) skal klassificeres som markedspladser, da de er 
underlagt reglerne for markeder. MiFID I klassificerede SI'er som markedspladser, hvorimod 
de aktuelle forslag definerer dem som en OTC-undergruppe, hvilket svækker reglerne om 
investorbeskyttelse. OHF bør slettes i overensstemmelse med den funktionelle tilgang til 
MiFID/MiFIR som foreslået af Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 242
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

25) "markedsplads": ethvert reguleret 
marked eller enhver MHF eller OHF

25) "markedsplads": ethvert reguleret 
marked eller enhver MHF eller systematisk 
internalisator

Or. en

Begrundelse

Systematiske internalisatorer (SI'er) bør betragtes som reelle markedspladser, da de er 
defineret i MiFID.

Ændringsforslag 243
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – punkt 25 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

25a) "multilateralt system": et 
handelssystem, der sætter købs- og 
salgsinteresser i finansielle instrumenter i 
forbindelse med hinanden, hvor 
operatøren ikke løber nogen kapitalrisiko 
og dermed er neutral, uanset det faktiske 
antal ordrer der udføres i de heraf 
følgende transaktioner

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at medtage definitionen af, hvad "multilateral" omfatter, i 
overensstemmelse med den funktionelle tilgang i MiFID (dvs. samme sektor, samme regler). 
Uden en klar skelnen kan platforme, der reelt er multilaterale, hævde at være bilaterale og 
dermed være underlagt mindre strenge krav.

Ændringsforslag 244
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 25 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

25b) "bilateralt system": et system, der 
sætter købs- og salgsinteresser i 
finansielle instrumenter i forbindelse med 
hinanden, og hvor operatøren for 
investeringsselskabet handler for egen 
regning

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at medtage definitionen af, hvad "multilateral" omfatter, i 
overensstemmelse med den funktionelle tilgang i MiFID (dvs. samme sektor, samme regler). 
Uden en klar skelnen kan platforme, der reelt er multilaterale, hævde at være bilaterale og 
dermed være underlagt mindre strenge krav.
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Ændringsforslag 245
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26) "central modpart": en central modpart 
som defineret i artikel 2, stk. 1, i 
forordning [...] (EMIR)

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 246
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26) "central modpart": en central modpart 
som defineret i artikel 2, stk. 1, i 
forordning [...] (EMIR)

26) "central modpart": en central modpart 
som defineret i artikel 2, nr. 1, i forordning 
[...] (EMIR)

Or. en

Ændringsforslag 247
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 26 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26a) "interoperabilitetsaftale": en 
interoperabilitetsaftale som defineret i 
artikel 2, nr. 12), i forordning (EU) nr. 
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.../... [EMIR]

Or. en

Ændringsforslag 248
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 28 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28a) "tredjelandsselskab": et 
investeringsselskab eller kreditinstitut 
med hovedkontor uden for Unionen, når 
det yder en eller flere former for 
investeringsservice og/eller udfører en 
eller flere former for 
investeringsaktiviteter i Unionen, hvorpå 
direktiv [nyt MiFID] finder anvendelse.
Dog tages der kun højde for 
investeringsservice ydet og/eller aktiviteter 
udført i Unionen for så vidt angår 
anvendelse af undtagelserne i artikel 2 og 
3 i direktiv [nyt MiFID] vedrørende 
tredjelandsselskaber

Or. en

Begrundelse

Hverken MiFID 2 eller MiFIR indeholder en definition af "tredjelandsselskab". Definitionen 
bør ikke omfatte selskaber, hvis aktiviteter hører ind under en undtagelse. Undtagelserne bør 
kun tage højde for tjenesteydelser, der leveres i EU. Et tredjelandsselskab bør ikke kræve 
tilladelse i EU, hvis den eneste investeringsservice, der ydes i EU, er at gruppere selskaber (i 
henhold til artikel 2, stk.. 1, litra b), i MiFID2), selv hvis det også yder investeringsservice til 
urelaterede parter uden for EU.

Ændringsforslag 249
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – punkt 29 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29a) "samlet transaktion": en 
transaktion, der er arrangeret af en 
udbyder af efterhandelstjenester inden for 
risikoreduktion, hvor følgende gælder:
a) transaktionen er cyklusbaseret og 
multilateral (bortset fra 
tjenesteudbyderen) og skal godkendes 
fuldt ud af alle deltagere, ellers udføres 
den ikke
b) transaktionen er skabt til at være 
neutral i forhold til markedsrisici for de 
enkelte deltagere, jf. dens tolerancer
c) transaktionen beregnes med henblik på 
at mindske de sekundære risici, der opstår 
via eksisterende OTC-
derivattransaktioner, eksempelvis 
modpartskreditrisiko, operationel risiko 
og/eller basisrisiko
ESMA udarbejder udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
yderligere at specificere kendetegnene for 
en samlet transaktion og det omfang, 
hvori artikel 7, 9, 23 og 24, stk. 1, bør 
finde anvendelse på deltransaktioner.
ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den …*.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de forskriftsmæssige tekniske 
standarder, hvortil der henvises i første 
afsnit, i henhold til artikel 10 til 14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Begrundelse

Tjenesteydelser vedrørende samlede transaktioner, såsom komprimering af multilateral 
handel og styring af basisrisici for aktuelle porteføljer af OTC-derivater, er i sagens natur 
forskellige fra traditionelle handelsaktiviteter. Nogle krav i henhold til MiFIR og MiFID II er 
uhensigtsmæssige for så vidt angår samlede transaktioner, og det er vigtigt, at 
efterhandelstjenesteydelser vedrørende mindskelse af risikoen for samlede transaktioner kan 
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ske efter MiFIR og MiFID. Tjenesteydelser vedrørende samlede transaktioner er i 
overensstemmelse med de politiske G20-mål vedrørende markedet for OTC-derivater.

Ændringsforslag 250
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 29 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29a) "førstegangsudstedelse": en 
transaktion med instrumenter med 
skræddersyede væsentlige vilkår, der er 
konstrueret med henblik på de særlige 
krav til finansielle eller ikke-finansielle 
modparter, der ville blive klassificeret som 
godkendte modparter eller professionelle 
kunder i overensstemmelse med bilag II 
og artikel 30 i direktiv …/…/EU [nyt 
MiFID].

Or. en

Begrundelse

Transaktioner med førstegangsudstedelse af et instrument er undtaget fra kravet om at blive 
gennemført ved hjælp af en systematisk internalisator hvis ikke på et reguleret marked, i en 
MHF eller i en OHF efter den foreslåede nye artikel 13a. Betegnelsen er imidlertid ikke 
defineret for nuværende.

Ændringsforslag 251
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 29 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29a) "reelle afdækningstransaktioner": 
transaktioner som defineret i direktiv [nyt 
MiFID]
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Or. en

Ændringsforslag 252
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 29 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29b) "overdreven spekulation": 
handelsaktiviteter som defineret i direktiv 
[nyt MiFID]

Or. en

Ændringsforslag 253
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, vedtage 
bestemmelser til at præcisere visse 
tekniske elementer i de i stk. 1 anførte 
definitioner for at tage hensyn til den 
løbende markedsudvikling.

3. ESMA kan udarbejde udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere visse tekniske 
elementer i de i stk. 1 anførte definitioner 
for at tage hensyn til den løbende 
markedsudvikling.

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

Or. en
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Begrundelse

Muligheden for at præcisere tekniske elementer i definitionerne i henhold til MiFID er 
effektivt en beføjelse til at ændre direktivets anvendelsesområde. Hvis beføjelsen udelukkende 
er af teknisk karakter og er designet til at tilpasse definitionerne i forhold til 
markedsudviklingen, er der tale om en teknisk beføjelse, som ESMA er mere kvalificeret til at 
bedømme.

Ændringsforslag 254
Sławomir Witold Nitras

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, vedtage 
bestemmelser til at præcisere visse tekniske 
elementer i de i stk. 1 anførte definitioner 
for at tage hensyn til den løbende 
markedsudvikling.

3. Kommissionen kan efter høring af 
ESMA ved hjælp af delegerede retsakter, 
jf. artikel 41, vedtage bestemmelser til at 
præcisere visse tekniske elementer i de i 
stk. 1 anførte definitioner for at tage 
hensyn til den løbende markedsudvikling.

Or. pl

Ændringsforslag 255
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Titel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemsigtighed for markedspladser Gennemsigtighed for markedspladser med 
multilaterale systemer

Or. en

Ændringsforslag 256
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør de aktuelle 
købs- og salgskurser samt markedsdybden 
ved disse priser, som bekendtgøres gennem 
deres systemer for aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater og andre lignende 
finansielle instrumenter, der optages til 
handel eller som handles i en MHF eller en 
OHF. Dette krav gælder også for bindende 
interessemarkeringer. Regulerede markeder 
og investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
offentliggør de aktuelle købs- og 
salgskurser samt markedsdybden ved disse 
priser, som bekendtgøres gennem deres 
systemer for aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater og andre lignende finansielle 
instrumenter, der optages til handel eller 
som handles i en MHF. Dette krav gælder 
også for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
stiller disse oplysninger løbende til 
rådighed for offentligheden inden for 
normal åbningstid.

Or. en

Ændringsforslag 257
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør de aktuelle 
købs- og salgskurser samt markedsdybden 
ved disse priser, som bekendtgøres gennem 
deres systemer for aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater og andre lignende 
finansielle instrumenter, der optages til 
handel eller som handles i en MHF eller en 
OHF. Dette krav gælder også for bindende 
interessemarkeringer. Regulerede markeder 
og investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør de aktuelle 
købs- og salgskurser samt markedsdybden 
ved disse priser, som bekendtgøres gennem 
deres systemer for aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater og andre lignende 
finansielle instrumenter, der optages til 
handel på et reguleret marked eller som 
handles i en MHF eller en OHF. Dette krav 
gælder også for bindende 
interessemarkeringer. Regulerede markeder 
og investeringsselskaber og 
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eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

Or. en

Ændringsforslag 258
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør de aktuelle 
købs- og salgskurser samt markedsdybden 
ved disse priser, som bekendtgøres
gennem deres systemer for aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre 
lignende finansielle instrumenter, der 
optages til handel eller som handles i en 
MHF eller en OHF. Dette krav gælder også 
for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør de aktuelle 
købs- og salgskurser samt markedsdybden 
ved disse priser, der kan handles til 
gennem deres systemer for aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre 
lignende finansielle instrumenter, der 
optages til handel eller som handles i en 
MHF eller en OHF. Dette krav gælder også 
for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

Or. en

Ændringsforslag 259
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal på rimelige 
forretningsmæssige vilkår og på et ikke-
diskriminerende grundlag give adgang til 
de ordninger, de anvender til 
offentliggørelse af de i stk. 1 omhandlede 
oplysninger til investeringsselskaber, der i 
henhold til artikel 13 er forpligtede til at 
offentliggøre deres priser på aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre 
lignende finansielle instrumenter.

2. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
skal på rimelige forretningsmæssige vilkår 
og på et ikke-diskriminerende grundlag 
give adgang til de ordninger, de anvender 
til offentliggørelse af de i stk. 1 
omhandlede oplysninger til 
investeringsselskaber, der i henhold til 
artikel 13 er forpligtede til at offentliggøre 
deres priser på aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater og andre lignende finansielle 
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 260
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 4 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indrømmelse af dispensationer Dispensationer

Or. en

Ændringsforslag 261
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
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markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede oplysninger ud fra 
markedsmodel eller ordretype og 
-størrelse i de tilfælde, der er fastsat i stk. 
3. De kompetente myndigheder skal 
navnlig kunne dispensere fra denne 
forpligtelse for så vidt angår ordrer, der er 
store i forhold til den normale 
markedsstørrelse for de pågældende aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater eller 
andre lignende finansielle instrumenter 
eller den pågældende type aktie, 
depotbevis, ETF, certifikat eller andet 
lignende finansielle instrument.

markedsoperatører, der driver en MHF, er 
underlagt med hensyn til offentliggørelse 
af de i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
oplysninger for så vidt angår ordrer, der er 
store i forhold til den normale 
markedsstørrelse for de pågældende aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater eller 
andre lignende finansielle instrumenter 
eller den pågældende type aktie, 
depotbevis, ETF, certifikat eller andet 
lignende finansielle instrument.

Or. en

Begrundelse

Exemptions from pre-trade transparency must be reduced on regulated markets and MTFs, 
including through the removal of the so-called "reference price waiver" (i.e. granted when a 
platform uses the price imported from a reference market), not only for equities but also for 
other financial instruments. Ideally, only block trade exemptions should remain. If a 
significant number of transactions is made without pre-trade transparency, then the price 
formation is not efficient any more. The question may then be raised as the value of a price 
imported from a transparent market in which only a limited number of orders are executed.

Ændringsforslag 262
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede oplysninger ud fra 
markedsmodel eller ordretype og -størrelse 

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede oplysninger ud fra 
markedsmodel eller ordretype og -størrelse 
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i de tilfælde, der er fastsat i stk. 3. De 
kompetente myndigheder skal navnlig 
kunne dispensere fra denne forpligtelse for 
så vidt angår ordrer, der er store i forhold 
til den normale markedsstørrelse for de 
pågældende aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater eller andre lignende finansielle 
instrumenter eller den pågældende type 
aktie, depotbevis, ETF, certifikat eller 
andet lignende finansielle instrument.

i de tilfælde, der er fastsat i stk. 3. De 
kompetente myndigheder skal navnlig 
kunne dispensere fra denne forpligtelse for 
så vidt angår følgende:

- ordrer, der er store i forhold til den 
normale markedsstørrelse for de 
pågældende aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater eller andre lignende finansielle 
instrumenter eller den pågældende type 
aktie, depotbevis, ETF, certifikat eller 
andet lignende finansielle instrument

- en handelsmetode, hvormed prisen 
fastsættes i overensstemmelse med en 
referencepris, der genereres af et andet 
system, hvor denne referencepris 
offentliggøres bredt og generelt betragtes 
som en pålidelig referencepris af 
markedsdeltagerne.

Or. en

Ændringsforslag 263
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede oplysninger ud fra 
markedsmodel eller ordretype og -størrelse 
i de tilfælde, der er fastsat i stk. 3. De 

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede oplysninger ud fra 
markedsmodel eller ordretype og -størrelse 
i de tilfælde, der er fastsat i stk. 3. De 
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kompetente myndigheder skal navnlig 
kunne dispensere fra denne forpligtelse for 
så vidt angår ordrer, der er store i forhold 
til den normale markedsstørrelse for de 
pågældende aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater eller andre lignende finansielle 
instrumenter eller den pågældende type 
aktie, depotbevis, ETF, certifikat eller 
andet lignende finansielle instrument.

kompetente myndigheder skal navnlig 
kunne dispensere fra denne forpligtelse for 
så vidt angår ordrer, der er store i forhold 
til den normale markedsstørrelse for de 
pågældende aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater eller andre lignende finansielle 
instrumenter eller den pågældende type 
aktie, depotbevis, ETF, certifikat eller 
andet lignende finansielle instrument eller i 
forbindelse med ordrer afgivet til 
udførelse ved en passende midterpris.

Or. en

Begrundelse

Der skal præciseres en dispensation for ordrer, der gennemføres til midterpris, på niveau 1, 
således at store institutionelle investorer fortsat kan handle aktier uden at blive ramt af 
rovdriftsstrategier, der udnytter de offentliggjorte oplysninger til at presse den pris op, som 
de institutionelle investorer skal betale for deres aktier, eller presse den pris ned, som de 
sælger deres aktier til.

Ændringsforslag 264
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede oplysninger ud fra 
markedsmodel eller ordretype og -størrelse
i de tilfælde, der er fastsat i stk. 3. De 
kompetente myndigheder skal navnlig 
kunne dispensere fra denne forpligtelse for 
så vidt angår ordrer, der er store i forhold 
til den normale markedsstørrelse for de 
pågældende aktier, depotbeviser, ETF'er, 

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede oplysninger ud fra 
markedsmodel eller ordretype og -størrelse 
i de tilfælde, der er fastsat i stk. 3. De 
kompetente myndigheder skal navnlig 
kunne dispensere fra denne forpligtelse for 
så vidt angår følgende:
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certifikater eller andre lignende finansielle 
instrumenter eller den pågældende type 
aktie, depotbevis, ETF, certifikat eller 
andet lignende finansielle instrument.

a) ordrer, der er store i forhold til den 
normale markedsstørrelse for de 
pågældende aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater eller andre lignende finansielle 
instrumenter eller den pågældende type 
aktie, depotbevis, ETF, certifikat eller 
andet lignende finansielle instrument

b) ordrer, der afgives til 
udførelse/krydsning til en passende 
midterpris som fastsat af Kommissionen 
ved delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 41.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for på niveau 1 at præcisere den foreslåede dispensationsordning, så den 
omfatter ordrer, der gennemføres til midterpris, således at store institutionelle investorer, 
hovedsageligt pensionskasser og gensidige fonde, fortsat kan handle aktier uden at blive ramt 
af højfrekvenshandel. Ellers vil højfrekvenshandlen udnytte de offentliggjorte oplysninger til 
at presse den pris op, som de institutionelle investorer skal betale for deres aktier, eller presse 
den pris ned, som de sælger deres aktier til.

Ændringsforslag 265
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder skal 
kunne dispensere fra den forpligtelse, som
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede oplysninger ud fra 

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF kan for så vidt angår ordrer, 
der er store i forhold til den normale 
markedsstørrelse for de pågældende aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater eller 
andre lignende finansielle instrumenter 
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markedsmodel eller ordretype og 
-størrelse i de tilfælde, der er fastsat i stk. 
3. De kompetente myndigheder skal 
navnlig kunne dispensere fra denne 
forpligtelse for så vidt angår ordrer, der er 
store i forhold til den normale 
markedsstørrelse for de pågældende aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater eller 
andre lignende finansielle instrumenter 
eller den pågældende type aktie, 
depotbevis, ETF, certifikat eller andet 
lignende finansielle instrument.

eller den pågældende type aktie, 
depotbevis, ETF, certifikat eller andet 
lignende finansielle instrument, vælge ikke 
at offentliggøre de i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 266
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden der gives dispensation i 
overensstemmelse med stk. 1, underretter 
de kompetente myndigheder ESMA og 
andre kompetente myndigheder om den 
påtænkte anvendelse af hver individuel 
anmodning om dispensation og redegør 
for, hvorledes den vil finde anvendelse. 
Meddelelsen om, at myndigheden agter at 
give dispensation, foretages senest 6
måneder, før den påtænkes at få virkning. 
Senest tre måneder efter modtagelsen af 
meddelelsen afgiver ESMA en udtalelse til 
den pågældende kompetente myndighed 
med en vurdering af hver dispensations 
forenelighed med kravene i stk. 1, og som 
fastsat i de delegerede retsakter, der 
vedtages i henhold til stk. 3, litra b) og c). 
Giver den kompetente myndighed en 
dispensation, som en kompetent 
myndighed i en anden medlemsstat gør 
indsigelse imod, kan denne kompetente 
myndighed indbringe sagen for ESMA, 

2. Inden der gives dispensation i 
overensstemmelse med stk. 1, underretter 
de kompetente myndigheder ESMA og 
andre kompetente myndigheder om den 
påtænkte anvendelse af hver individuel 
anmodning om dispensation og redegør 
for, hvorledes den vil finde anvendelse. 
Meddelelsen om, at myndigheden agter at 
give dispensation, foretages senest to
måneder, før den påtænkes at få virkning. 
Efter modtagelsen af meddelelsen afgiver 
ESMA inden for to måneder en udtalelse 
til den pågældende kompetente myndighed 
med en vurdering af hver dispensations 
forenelighed med kravene i stk. 1, og som 
fastsat i de delegerede retsakter, der 
vedtages i henhold til stk. 3, litra b) og c).
Når fristen på to måneder er udløbet, kan 
den kompetente myndighed bringe 
dispensationsmuligheden i anvendelse, 
uanset om ESMA har afgivet en udtalelse.
Giver den kompetente myndighed en 
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som kan handle inden for rammerne af de 
beføjelser, som myndigheden tillægges i 
henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 
1095/2010. ESMA overvåger anvendelsen 
af dispensationer og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvorledes de anvendes i praksis.

dispensation, som en kompetent 
myndighed i en anden medlemsstat gør 
indsigelse imod, kan denne kompetente 
myndighed indbringe sagen for ESMA, 
som kan handle inden for rammerne af de 
beføjelser, som myndigheden tillægges i 
henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 
1095/2010. ESMA overvåger anvendelsen 
af dispensationer og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvorledes de anvendes i praksis.

Or. en

Begrundelse

En tidsfrist på seks måneder er for lang. Desuden bør det præciseres, at de kompetente 
myndigheder ikke behøver at vente på udtalelsen fra ESMA, før de gennemfører en 
dispensation, hvis tidsfristen for afgivelse af en udtalelse er overskredet.

Ændringsforslag 267
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden der gives dispensation i 
overensstemmelse med stk. 1, underretter 
de kompetente myndigheder ESMA og 
andre kompetente myndigheder om den 
påtænkte anvendelse af hver individuel 
anmodning om dispensation og redegør 
for, hvorledes den vil finde anvendelse. 
Meddelelsen om, at myndigheden agter at 
give dispensation, foretages senest 6 
måneder, før den påtænkes at få virkning. 
Senest tre måneder efter modtagelsen af 
meddelelsen afgiver ESMA en udtalelse til 
den pågældende kompetente myndighed 
med en vurdering af hver dispensations 
forenelighed med kravene i stk. 1, og som 
fastsat i de delegerede retsakter, der 
vedtages i henhold til stk. 3, litra b) og c). 
Giver den kompetente myndighed en 

2. Inden der gives dispensation i 
overensstemmelse med stk. 1, underretter 
de kompetente myndigheder ESMA og 
andre kompetente myndigheder om den 
påtænkte anvendelse af hver individuel
anmodning om dispensation og redegør 
for, hvorledes den vil finde anvendelse. 
Meddelelsen om, at myndigheden agter at 
give dispensation, foretages senest en 
måned, før den påtænkes at få virkning. 
Senest en måned efter modtagelsen af 
meddelelsen afgiver ESMA en udtalelse til 
den pågældende kompetente myndighed 
med en vurdering af hver dispensations 
forenelighed med kravene i stk. 1, og som 
fastsat i de delegerede retsakter, der 
vedtages i henhold til stk. 3, litra b) og c). 
Giver den kompetente myndighed en 



AM\901839DA.doc 139/179 PE489.472v01-00

DA

dispensation, som en kompetent 
myndighed i en anden medlemsstat gør 
indsigelse imod, kan denne kompetente 
myndighed indbringe sagen for ESMA, 
som kan handle inden for rammerne af de 
beføjelser, som myndigheden tillægges i 
henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 
1095/2010. ESMA overvåger anvendelsen 
af dispensationer og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvorledes de anvendes i praksis.

dispensation, som en kompetent 
myndighed i en anden medlemsstat gør 
indsigelse imod, kan denne kompetente 
myndighed indbringe sagen for ESMA, 
som kan handle inden for rammerne af de 
beføjelser, som myndigheden tillægges i 
henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 
1095/2010. ESMA overvåger anvendelsen 
af dispensationer og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvorledes de anvendes i praksis.

Or. en

Begrundelse

Behandlingen af en dispensationsansøgning skal altid ske rettidigt for at sikre et velordnet og 
effektivt marked.

Ændringsforslag 268
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden der gives dispensation i 
overensstemmelse med stk. 1, underretter 
de kompetente myndigheder ESMA og 
andre kompetente myndigheder om den 
påtænkte anvendelse af hver individuel 
anmodning om dispensation og redegør 
for, hvorledes den vil finde anvendelse. 
Meddelelsen om, at myndigheden agter at 
give dispensation, foretages senest 6 
måneder, før den påtænkes at få virkning. 
Senest tre måneder efter modtagelsen af 
meddelelsen afgiver ESMA en udtalelse til 
den pågældende kompetente myndighed 
med en vurdering af hver dispensations 
forenelighed med kravene i stk. 1, og som 
fastsat i de delegerede retsakter, der 
vedtages i henhold til stk. 3, litra b) og c). 
Giver den kompetente myndighed en 
dispensation, som en kompetent 

2. Inden der gives dispensation i 
overensstemmelse med stk. 1, underretter 
de kompetente myndigheder ESMA og 
andre kompetente myndigheder om den 
påtænkte anvendelse af hver individuel 
anmodning om dispensation og redegør 
for, hvorledes den vil finde anvendelse. 
Meddelelsen om, at myndigheden agter at 
give dispensation, foretages senest 6 
måneder, før den påtænkes at få virkning. 
Senest tre måneder efter modtagelsen af 
meddelelsen afgiver ESMA en positiv
udtalelse til den pågældende kompetente 
myndighed med en vurdering af hver 
dispensations forenelighed med kravene i 
stk. 1, og som fastsat i de delegerede 
retsakter, der vedtages i henhold til stk. 3, 
litra b) og c). Den kompetente myndighed 
giver udelukkende dispensation på 
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myndighed i en anden medlemsstat gør 
indsigelse imod, kan denne kompetente 
myndighed indbringe sagen for ESMA, 
som kan handle inden for rammerne af de 
beføjelser, som myndigheden tillægges i 
henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 
1095/2010. ESMA overvåger anvendelsen 
af dispensationer og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvorledes de anvendes i praksis.

baggrund af den pågældende positive 
udtalelse fra ESMA. Giver den 
kompetente myndighed en dispensation, 
som en kompetent myndighed i en anden 
medlemsstat gør indsigelse imod, kan 
denne kompetente myndighed indbringe 
sagen for ESMA, som kan handle inden for 
rammerne af de beføjelser, som 
myndigheden tillægges i henhold til artikel 
19 i forordning (EF) nr. 1095/2010. ESMA 
overvåger anvendelsen af dispensationer 
og forelægger Kommissionen en årlig 
rapport om, hvorledes de anvendes i 
praksis.

Or. en

Ændringsforslag 269
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden der gives dispensation i 
overensstemmelse med stk. 1, underretter 
de kompetente myndigheder ESMA og 
andre kompetente myndigheder om den 
påtænkte anvendelse af hver individuel 
anmodning om dispensation og redegør 
for, hvorledes den vil finde anvendelse. 
Meddelelsen om, at myndigheden agter at 
give dispensation, foretages senest 6 
måneder, før den påtænkes at få virkning. 
Senest tre måneder efter modtagelsen af 
meddelelsen afgiver ESMA en udtalelse til 
den pågældende kompetente myndighed 
med en vurdering af hver dispensations 
forenelighed med kravene i stk. 1, og som 
fastsat i de delegerede retsakter, der 
vedtages i henhold til stk. 3, litra b) og c). 
Giver den kompetente myndighed en 
dispensation, som en kompetent 
myndighed i en anden medlemsstat gør 
indsigelse imod, kan denne kompetente 

2. Inden der gives dispensation i 
overensstemmelse med stk. 1, underretter 
de kompetente myndigheder ESMA og 
andre kompetente myndigheder om den 
påtænkte anvendelse af hver individuel 
anmodning om dispensation og redegør 
for, hvorledes den vil finde anvendelse. 
Meddelelsen om, at myndigheden agter at
give dispensation, foretages senest 6 
måneder, før den påtænkes at få virkning. 
Senest tre måneder efter modtagelsen af 
meddelelsen afgiver ESMA en bindende 
udtalelse til den pågældende kompetente 
myndighed med en vurdering af hver 
dispensations forenelighed med kravene i 
stk. 1, og som fastsat i de delegerede 
retsakter, der vedtages i henhold til stk. 3, 
litra b). Giver den kompetente myndighed 
en dispensation, som en kompetent 
myndighed i en anden medlemsstat gør 
indsigelse imod, kan denne kompetente 
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myndighed indbringe sagen for ESMA, 
som kan handle inden for rammerne af de 
beføjelser, som myndigheden tillægges i 
henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 
1095/2010. ESMA overvåger anvendelsen 
af dispensationer og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvorledes de anvendes i praksis.

myndighed indbringe sagen for ESMA, 
som kan handle inden for rammerne af de 
beføjelser, som myndigheden tillægges i 
henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 
1095/2010. ESMA overvåger anvendelsen 
af dispensationer og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvorledes de anvendes i praksis.

Or. en

Begrundelse

Det er af største betydning at sikre en harmoniseret gennemførelse af disse undtagelser i alle 
medlemsstater. Desuden bør ESMA's vurdering af overholdelsen af de enkelte fravigelser fra 
bestemmelserne i MiFID have bindende virkning.

Ændringsforslag 270
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden der gives dispensation i 
overensstemmelse med stk. 1, underretter 
de kompetente myndigheder ESMA og 
andre kompetente myndigheder om den 
påtænkte anvendelse af hver individuel
anmodning om dispensation og redegør 
for, hvorledes den vil finde anvendelse. 
Meddelelsen om, at myndigheden agter at 
give dispensation, foretages senest 6 
måneder, før den påtænkes at få virkning. 
Senest tre måneder efter modtagelsen af 
meddelelsen afgiver ESMA en udtalelse til 
den pågældende kompetente myndighed 
med en vurdering af hver dispensations 
forenelighed med kravene i stk. 1, og som 
fastsat i de delegerede retsakter, der 
vedtages i henhold til stk. 3, litra b) og c). 
Giver den kompetente myndighed en 
dispensation, som en kompetent 
myndighed i en anden medlemsstat gør 
indsigelse imod, kan denne kompetente 

2. Inden der gives dispensation i 
overensstemmelse med stk. 1, underretter 
de kompetente myndigheder ESMA og 
andre kompetente myndigheder om den 
påtænkte anvendelse af hver individuel 
anmodning om dispensation og redegør 
for, hvorledes den vil finde anvendelse. 
Meddelelsen om, at myndigheden agter at 
give dispensation, foretages senest 6 
måneder, før den påtænkes at få virkning. 
Senest tre måneder efter modtagelsen af 
meddelelsen afgiver ESMA en bindende
udtalelse til den pågældende kompetente 
myndighed med en vurdering af hver 
dispensations forenelighed med kravene i 
stk. 1, og som fastsat i de delegerede 
retsakter, der vedtages i henhold til stk. 3, 
litra b) og c). Idet ESMA's udtalelse er 
bindende, giver den kompetente 
myndighed, for at undgå tvivlstilfælde,
kun dispensation, hvis denne er i fuld 
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myndighed indbringe sagen for ESMA, 
som kan handle inden for rammerne af de 
beføjelser, som myndigheden tillægges i 
henhold til artikel 19 i forordning (EF) 
nr. 1095/2010. ESMA overvåger 
anvendelsen af dispensationer og 
forelægger Kommissionen en årlig rapport 
om, hvorledes de anvendes i praksis.

overensstemmelse med ESMA's afgørelse.

Hvis denne kompetente myndighed giver 
dispensation, bliver dispensationen 
automatisk gældende i alle medlemsstater.
ESMA overvåger anvendelsen af 
dispensationer og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvorledes de anvendes i praksis.

Or. en

Ændringsforslag 271
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden der gives dispensation i 
overensstemmelse med stk. 1, underretter 
de kompetente myndigheder ESMA og 
andre kompetente myndigheder om den 
påtænkte anvendelse af hver individuel 
anmodning om dispensation og redegør
for, hvorledes den vil finde anvendelse. 
Meddelelsen om, at myndigheden agter at 
give dispensation, foretages senest 6 
måneder, før den påtænkes at få virkning. 
Senest tre måneder efter modtagelsen af 
meddelelsen afgiver ESMA en udtalelse til 
den pågældende kompetente myndighed 
med en vurdering af hver dispensations 
forenelighed med kravene i stk. 1, og som 
fastsat i de delegerede retsakter, der 
vedtages i henhold til stk. 3, litra b) og c). 
Giver den kompetente myndighed en 

2. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, modtager en tilladelse fra 
den kompetente myndighed forud for 
anvendelsen af den i stk. 1 omhandlede 
undtagelse. Inden der gives dispensation i 
overensstemmelse med stk. 1, underretter 
de kompetente myndigheder ESMA og 
andre kompetente myndigheder om den 
påtænkte anvendelse af hver individuel
anmodning om dispensation og redegør 
for, hvorledes den vil finde anvendelse. 
Meddelelsen om, at myndigheden agter at 
give dispensation, foretages senest fire
måneder, før den påtænkes at få virkning. 
Senest to måneder efter modtagelsen af 
meddelelsen afgiver ESMA en udtalelse til 
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dispensation, som en kompetent 
myndighed i en anden medlemsstat gør 
indsigelse imod, kan denne kompetente 
myndighed indbringe sagen for ESMA, 
som kan handle inden for rammerne af de 
beføjelser, som myndigheden tillægges i 
henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 
1095/2010. ESMA overvåger anvendelsen 
af dispensationer og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvorledes de anvendes i praksis.

den pågældende kompetente myndighed 
med en vurdering af hver dispensations 
forenelighed med kravene i stk. 1, og som 
fastsat i de delegerede retsakter, der 
vedtages i henhold til stk. 3, litra b) og c).

Senest en måned efter modtagelse af 
ESMA's udtalelse skal et kollegium ledet 
af ESMA og bestående af de kompetente 
myndigheder i alle medlemsstater afgive 
en fælles udtalelse. De kompetente 
myndigheder giver ikke dispensation til 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, uden en positiv fælles 
udtalelse fra kollegiet.
Giver den kompetente myndighed en 
dispensation, og en kompetent myndighed i 
en anden medlemsstat gør indsigelse imod
dispensationen eller mod den effektive 
anvendelse af den givne dispensation, kan 
denne kompetente myndighed indbringe 
sagen for ESMA, som kan handle inden for 
rammerne af de beføjelser, som 
myndigheden tillægges i henhold til artikel 
19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
ESMA overvåger anvendelsen af 
dispensationer og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvorledes de anvendes i praksis.

Or. en

Ændringsforslag 272
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De kompetente myndigheder kan 
inddrage en tilladelse til regulerede 
markeder, markedsoperatører eller 
investeringsselskaber til at bruge en af de 
i stk. 3 fastsatte dispensationer. De 
kompetente myndigheder inddrager 
tilladelsen, hvis de observerer, at 
dispensationen bruges på en måde, som 
afviger fra dens oprindelige formål, eller 
hvis de mener, at dispensationen bruges 
til at omgå reglerne i denne artikel.
Inden tilladelsen til at bruge en 
dispensation inddrages, underretter de 
kompetente myndigheder ESMA og andre 
kompetente myndigheder om deres planer 
og giver samtidig en fyldestgørende 
forklaring af baggrunden for en sådan 
plan. Meddelelsen om planen om at 
inddrage tilladelsen til at bruge en 
dispensation gives hurtigst muligt. Senest 
en måned efter modtagelsen af 
meddelelsen afgiver ESMA en ikke-
bindende udtalelse til den pågældende 
kompetente myndighed. Efter modtagelse 
af udtalelsen omsætter den kompetente 
myndighed sin beslutning til praksis.

Or. en

Begrundelse

Der bør gives tilstrækkelig fleksibilitet til de kompetente myndigheder, ikke kun til at give,
men også inddrage dispensationer. Dette vil sikre, at de kompetente myndigheder vil kunne 
reagere hurtigt på en uforudset markedsudvikling.

Ændringsforslag 273
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De kompetente myndigheder og 
ESMA overholder følgende generelle 
principper, når der gives dispensationer 
fra kravene om gennemsigtighed:
- dispensationer fra kravene om 
gennemsigtighed accepteres kun i 
tilfælde, hvor gennemsigtighed ville have 
en direkte negativ indvirkning på den 
ordregivende investor
- dispensationer må aldrig medføre, at en 
gruppe af investorer drager fordel af 
andre investorers mindre omfattende 
viden ved at indføre unødvendigt mange 
restriktioner for gennemsigtighed
- dispensationer fra kravene om 
gennemsigtighed må aldrig medføre, at 
gennemsigtigheden begrænses på hele 
markedet for så vidt angår de finansielle 
instrumenter, som dispensationerne 
vedrører.

Or. en

Begrundelse

For at undgå, at dispensationer unødigt begrænser gennemsigtigheden på det europæiske 
finansmarked, fastsættes der i forordningen en række generelle principper, som de 
kompetente myndigheder og ESMA bør overholde, når der gives dispensationer fra kravene 
om gennemsigtighed.

Ændringsforslag 274
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I forbindelse med udførelse af ordrer 
med dispensation fra forpligtelsen til at 
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offentliggøre de i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede oplysninger og under 
anvendelse af en referencepris fra et 
andet marked sikrer regulerede markeder, 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, at de får hurtigere adgang 
til referenceprisen end alle andre 
markedsdeltagere, der udfører ordrer på 
deres markedsplads.

Or. en

Ændringsforslag 275
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, 
bestemmelser til at præcisere:

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

Or. en

Begrundelse

Fastlæggelsen af, hvordan dispensationerne konkret bør fungere, bør være baseret på direkte 
viden om aktieklassen og om, hvordan instrumenterne handles. ESMA har en mere 
hensigtsmæssig ekspertise på dette område end Kommissionen.

Ændringsforslag 276
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, 

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

Or. en

Begrundelse

Dette er et teknisk anliggende, som kræver detaljeret viden om markedet, og det er derfor
mere hensigtsmæssigt at overlade ansvaret til ESMA.

Ændringsforslag 277
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41,
bestemmelser til at præcisere:

3. ESMA vedtager ved hjælp af bindende 
tekniske standarder bestemmelser til at 
præcisere:

Or. en

Ændringsforslag 278
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) størrelsen eller typen af ordrer, for 
hvilke der kan dispenseres fra kravet om 
førhandelsoffentliggørelse i henhold til stk. 
1 for hver enkelt klasse af berørte 
finansielle instrumenter

b) størrelsen og typen af ordrer, for hvilke 
der kan dispenseres fra kravet om 
førhandelsoffentliggørelse i henhold til stk. 
1 for hver enkelt klasse af berørte 
finansielle instrumenter

Or. en

Ændringsforslag 279
Jean-Paul Gauzès
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den markedsmodel, for hvilken der i 
henhold til stk. 1 kan dispenseres fra 
kravet om førhandelsoffentliggørelse, og 
navnlig anvendelsen af kravet på 
handelsmetoder, der anvendes af 
regulerede markeder, som udfører 
transaktioner efter egne regler under 
henvisning til kurser, der er fastsat uden 
for det regulerede marked eller ved 
periodiske auktioner for hver klasse af 
finansielle instrumenter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 280
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den markedsmodel, for hvilken der i 
henhold til stk. 1 kan dispenseres fra 
kravet om førhandelsoffentliggørelse, og 
navnlig anvendelsen af kravet på 
handelsmetoder, der anvendes af 
regulerede markeder, som udfører 
transaktioner efter egne regler under 
henvisning til kurser, der er fastsat uden 
for det regulerede marked eller ved 
periodiske auktioner for hver klasse af 
finansielle instrumenter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 281
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den markedsmodel, for hvilken der i 
henhold til stk. 1 kan dispenseres fra kravet 
om førhandelsoffentliggørelse, og navnlig 
anvendelsen af kravet på handelsmetoder, 
der anvendes af regulerede markeder, som 
udfører transaktioner efter egne regler 
under henvisning til kurser, der er fastsat 
uden for det regulerede marked eller ved 
periodiske auktioner for hver klasse af 
finansielle instrumenter.

c) den markedsmodel, for hvilken der i 
henhold til stk. 1 kan dispenseres fra kravet 
om førhandelsoffentliggørelse, og navnlig 
anvendelsen af kravet på handelsmetoder, 
der anvendes af regulerede markeder, 
MHF'er og OHF'er, som udfører 
transaktioner efter egne regler under 
henvisning til kurser, der er fastsat uden for 
de regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er eller ved periodiske auktioner for 
hver klasse af finansielle instrumenter.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, at MHF'er og OHF'er er omfattet.

Ændringsforslag 282
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den markedsmodel, for hvilken der i 
henhold til stk. 1 kan dispenseres fra kravet 
om førhandelsoffentliggørelse, og navnlig 
anvendelsen af kravet på handelsmetoder, 
der anvendes af regulerede markeder, som 
udfører transaktioner efter egne regler 
under henvisning til kurser, der er fastsat 
uden for det regulerede marked eller ved 
periodiske auktioner for hver klasse af 
finansielle instrumenter.

c) den markedsmodel, for hvilken der i 
henhold til stk. 1 kan dispenseres fra kravet 
om førhandelsoffentliggørelse, og navnlig 
anvendelsen af kravet på handelsmetoder, 
der anvendes af markedspladser, som 
udfører transaktioner efter egne regler 
under henvisning til kurser, der er fastsat 
ved periodiske auktioner for hver klasse af 
finansielle instrumenter.

Or. en
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Ændringsforslag 283
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c a) den hensigtsmæssige midterpris, som 
ordrer afgivet til udførelse kan krydses til.

Or. en

Begrundelse

Der skal præciseres en dispensation for ordrer, der gennemføres til midterpris, på niveau 1, 
således at store institutionelle investorer fortsat kan handle aktier uden at blive ramt af 
rovdriftsstrategier, der udnytter de offentliggjorte oplysninger til at presse den pris op, som 
de institutionelle investorer skal betale for deres aktier, eller presse den pris ned, som de 
sælger deres aktier til.

Ændringsforslag 284
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 285
Kay Swinburne
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den …1.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i afsnit 3 omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
efter proceduren i artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
__________________

1 EUT: Indsæt venligst datoen 12 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 286
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Dispensationer, der gives af kompetente 
myndigheder i overensstemmelse med 
artikel 29, stk. 2, og artikel 44, stk. 2, i 
direktiv 2004/39/EF og artikel 18-20 i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1287/2006 inden datoen for anvendelse af 
denne forordning, tages op til revision af 
ESMA senest [2 år efter datoen for 
anvendelsen af denne forordning]. ESMA 
udsteder en udtalelse til den pågældende 
kompetente myndighed med en vurdering 
af hver af disse dispensationers 
forenelighed med kravene i denne 
forordning og eventuelle delegerede 
retsakter baseret på denne forordning.

4. Dispensationer, der gives af kompetente 
myndigheder i overensstemmelse med 
artikel 29, stk. 2, og artikel 44, stk. 2, i 
direktiv 2004/39/EF og artikel 18-20 i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1287/2006 inden datoen for anvendelse af 
denne forordning, tages op til revision af 
ESMA senest [2 år efter datoen for 
anvendelsen af denne forordning]. ESMA 
udsteder en bindende udtalelse til den 
pågældende kompetente myndighed med 
en vurdering af hver af disse 
dispensationers forenelighed med kravene i 
denne forordning og eventuelle delegerede 
retsakter baseret på denne forordning.



PE489.472v01-00 152/179 AM\901839DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

Det er af største betydning at sikre en harmoniseret gennemførelse af disse undtagelser i alle 
medlemsstater. Desuden bør ESMA's vurdering af overholdelsen af de enkelte fravigelser fra 
bestemmelserne i MiFID have bindende virkning.

Ændringsforslag 287
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør prisen, volumen 
og tidspunktet for de transaktioner, der 
udføres med aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater og andre lignende finansielle 
instrumenter, der er optaget til handel eller 
som handles i en MHF eller en OHF. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør oplysninger om 
alle sådanne transaktioner så tæt på realtid 
som teknisk muligt.

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
offentliggør prisen, volumen og tidspunktet 
for de transaktioner, der udføres med 
aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater og 
andre lignende finansielle instrumenter, der 
er optaget til handel eller som handles i en 
MHF. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
offentliggør oplysninger om alle sådanne 
transaktioner så tæt på realtid som teknisk 
muligt.

Or. en

Ændringsforslag 288
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
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eller en OHF, offentliggør prisen, volumen 
og tidspunktet for de transaktioner, der 
udføres med aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater og andre lignende finansielle 
instrumenter, der er optaget til handel eller 
som handles i en MHF eller en OHF. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør oplysninger om 
alle sådanne transaktioner så tæt på realtid 
som teknisk muligt.

eller en OHF, offentliggør prisen, volumen 
og tidspunktet for de transaktioner, der 
udføres med aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater og andre lignende finansielle 
instrumenter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked eller som handles i en 
MHF eller en OHF. Regulerede markeder 
og investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør oplysninger om 
alle sådanne transaktioner så tæt på realtid 
som teknisk muligt.

Or. en

Ændringsforslag 289
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør prisen, volumen 
og tidspunktet for de transaktioner, der 
udføres med aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater og andre lignende finansielle 
instrumenter, der er optaget til handel eller 
som handles i en MHF eller en OHF. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør oplysninger om 
alle sådanne transaktioner så tæt på realtid 
som teknisk muligt.

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør prisen, volumen 
og tidspunktet for de transaktioner, der 
udføres med aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater og andre lignende finansielle 
instrumenter, der er optaget til handel eller 
som handles i en MHF eller en OHF. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør oplysninger om 
alle sådanne transaktioner så tæt på realtid 
som teknisk muligt. For så vidt angår 
elektronisk handel må tiden, der går, 
inden efterhandelsoplysningerne er 
tilgængelige, ikke overskride to gange 
latenstiden for udførelse.

Or. en
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Ændringsforslag 290
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF
eller en OHF, skal på rimelige 
forretningsmæssige vilkår og på et ikke-
diskriminerende grundlag give adgang til 
de ordninger, de anvender til 
offentliggørelse af de i stk. 1 omhandlede 
oplysninger til investeringsselskaber, som i 
henhold til artikel 19 er forpligtede til at 
offentliggøre oplysninger om deres 
transaktioner med aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater og andre lignende 
finansielle instrumenter.

2. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
skal på rimelige forretningsmæssige vilkår 
og på et ikke-diskriminerende grundlag 
give adgang til de ordninger, de anvender 
til offentliggørelse af de i stk. 1 
omhandlede oplysninger til 
investeringsselskaber, som i henhold til 
artikel 19 er forpligtede til at offentliggøre 
oplysninger om deres transaktioner med 
aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater og 
andre lignende finansielle instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 291
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal på rimelige 
forretningsmæssige vilkår og på et ikke-
diskriminerende grundlag give adgang til 
de ordninger, de anvender til 
offentliggørelse af de i stk. 1 omhandlede 
oplysninger til investeringsselskaber, som i 
henhold til artikel 19 er forpligtede til at 

2. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal på rimelige 
forretningsmæssige vilkår og på et ikke-
diskriminerende grundlag give effektiv 
adgang til de ordninger, de anvender til 
offentliggørelse af de i stk. 1 omhandlede 
oplysninger til investeringsselskaber, som i 
henhold til artikel 19 er forpligtede til at 



AM\901839DA.doc 155/179 PE489.472v01-00

DA

offentliggøre oplysninger om deres 
transaktioner med aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater og andre lignende 
finansielle instrumenter.

offentliggøre oplysninger om deres 
transaktioner med aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater og andre lignende 
finansielle instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 292
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De ordninger, som regulerede 
markeder og investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
anvender i forbindelse med 
offentliggørelse af de i stk. 1 omhandlede 
oplysninger, skal være i overensstemmelse 
med lovkravene i en 
offentliggørelsesordning.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag sikres det, at der sker en standardisering af 
indberetningsordninger, således at alle indberetninger skal overholde standarderne i en 
godkendt offentliggørelsesordning i henhold til artikel 61 til 66 i MiFID.

Ændringsforslag 293
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
give de regulerede markeder tilladelse til at 
foretage forskudt offentliggørelse af 

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
give de regulerede markeder tilladelse til at 
foretage forskudt offentliggørelse af 
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oplysninger om transaktioner ud fra deres 
type eller størrelse. Navnlig kan de 
kompetente myndigheder tillade forskudt 
offentliggørelse af transaktioner, der er 
store i forhold til den normale 
markedsstørrelse for de pågældende aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater eller 
andre lignende finansielle instrumenter 
eller den pågældende klasse af aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater eller 
andre lignende finansielle instrumenter. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, indhenter den kompetente 
myndigheds forhåndsgodkendelse af de 
foreslåede bestemmelser om forskudt 
offentliggørelse af handelsoplysninger og 
giver klare oplysninger om disse ordninger 
til markedsdeltagere og investorer. ESMA 
overvåger anvendelsen af disse ordninger 
for forskudt offentliggørelse af 
handelsoplysninger og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvordan de anvendes i praksis.

oplysninger om transaktioner ud fra deres 
type eller størrelse. Navnlig kan de 
kompetente myndigheder tillade forskudt 
offentliggørelse af transaktioner, der er 
store i forhold til den normale 
markedsstørrelse for de pågældende aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater eller 
andre lignende finansielle instrumenter 
eller den pågældende klasse af aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater eller 
andre lignende finansielle instrumenter
eller vedrører betydelig distribution som 
defineret i artikel 2, stk. 9, i 
Kommissionens forordning (EF) 
2273/2003. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, indhenter den kompetente 
myndigheds forhåndsgodkendelse af de 
foreslåede bestemmelser om forskudt 
offentliggørelse af handelsoplysninger og 
giver klare oplysninger om disse ordninger 
til markedsdeltagere og investorer. ESMA 
overvåger anvendelsen af disse ordninger 
for forskudt offentliggørelse af 
handelsoplysninger og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvordan de anvendes i praksis.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at gøre de europæiske kapitalmarkeder mere attraktive er det vigtigt, at 
sekundære udbud såvel som nyemissioner kan håndteres effektivt. Prismekanismerne for 
betydelig distribution arbejder almindeligvis gennem mekanismer for bookbuilding, og 
prisfastsættelsesmekanismerne er meget forskellige fra almindeligt videresalg. I disse udbud 
skabes der hensigtsmæssig gennemsigtighed gennem sådanne offentlige meddelelser.

Ændringsforslag 294
Sylvie Goulard

Forslag til forordning



AM\901839DA.doc 157/179 PE489.472v01-00

DA

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
give de regulerede markeder tilladelse til at 
foretage forskudt offentliggørelse af 
oplysninger om transaktioner ud fra deres 
type eller størrelse. Navnlig kan de 
kompetente myndigheder tillade forskudt 
offentliggørelse af transaktioner, der er 
store i forhold til den normale 
markedsstørrelse for de pågældende aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater eller 
andre lignende finansielle instrumenter 
eller den pågældende klasse af aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater eller 
andre lignende finansielle instrumenter. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF
eller en OHF, indhenter den kompetente 
myndigheds forhåndsgodkendelse af de 
foreslåede bestemmelser om forskudt 
offentliggørelse af handelsoplysninger og 
giver klare oplysninger om disse ordninger 
til markedsdeltagere og investorer. ESMA 
overvåger anvendelsen af disse ordninger 
for forskudt offentliggørelse af 
handelsoplysninger og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvordan de anvendes i praksis.

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
give de regulerede markeder tilladelse til at 
foretage forskudt offentliggørelse af 
oplysninger om transaktioner ud fra deres 
type eller størrelse. Navnlig kan de 
kompetente myndigheder tillade forskudt 
offentliggørelse af transaktioner, der er 
store i forhold til den normale 
markedsstørrelse for de pågældende aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater eller 
andre lignende finansielle instrumenter 
eller den pågældende klasse af aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater eller 
andre lignende finansielle instrumenter. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
indhenter den kompetente myndigheds 
forhåndsgodkendelse af de foreslåede 
bestemmelser om forskudt offentliggørelse 
af handelsoplysninger og giver klare 
oplysninger om disse ordninger til 
markedsdeltagere og investorer. ESMA 
overvåger anvendelsen af disse ordninger 
for forskudt offentliggørelse af 
handelsoplysninger og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvordan de anvendes i praksis.

Or. en

Ændringsforslag 295
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
give de regulerede markeder tilladelse til at 

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
give de regulerede markeder tilladelse til at 
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foretage forskudt offentliggørelse af 
oplysninger om transaktioner ud fra deres 
type eller størrelse. Navnlig kan de 
kompetente myndigheder tillade forskudt 
offentliggørelse af transaktioner, der er 
store i forhold til den normale 
markedsstørrelse for de pågældende aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater eller 
andre lignende finansielle instrumenter 
eller den pågældende klasse af aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater eller 
andre lignende finansielle instrumenter. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, indhenter den kompetente 
myndigheds forhåndsgodkendelse af de 
foreslåede bestemmelser om forskudt 
offentliggørelse af handelsoplysninger og 
giver klare oplysninger om disse ordninger 
til markedsdeltagere og investorer. ESMA 
overvåger anvendelsen af disse ordninger 
for forskudt offentliggørelse af 
handelsoplysninger og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvordan de anvendes i praksis.

foretage forskudt offentliggørelse af 
oplysninger om transaktioner, der er 
usædvanligt store i forhold til den normale 
markedsstørrelse for de pågældende aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater eller 
andre lignende finansielle instrumenter 
eller den pågældende klasse af aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater eller 
andre lignende finansielle instrumenter. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, indhenter den kompetente 
myndigheds forhåndsgodkendelse af de 
foreslåede bestemmelser om forskudt 
offentliggørelse af handelsoplysninger og 
giver klare oplysninger om disse ordninger 
til markedsdeltagere og investorer. ESMA 
overvåger anvendelsen af disse ordninger 
for forskudt offentliggørelse af 
handelsoplysninger og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvordan de anvendes i praksis.

Or. en

Ændringsforslag 296
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en kompetent myndighed giver 
tilladelse til en forskudt offentliggørelse, 
og en kompetent myndighed i en anden 
medlemsstat gør indsigelse imod dette 
eller gør indsigelse imod anvendelsen af 
tilladelsen i praksis, kan denne 
kompetente myndighed indbringe sagen 
for ESMA, som kan handle inden for 
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rammerne af de beføjelser, som 
myndigheden tillægges i henhold til 
artikel 19 i forordning (EF) nr. 
1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 297
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, 
bestemmelser til at præcisere:

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

Or. en

Begrundelse

Fastlæggelsen af betingelserne for forskudt offentliggørelse bør være baseret på direkte viden 
om aktieklassen og om, hvordan instrumenterne handles. ESMA har en mere hensigtsmæssig 
ekspertise på dette område end Kommissionen.

Ændringsforslag 298
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, 
bestemmelser til at præcisere:

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

Or. en
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Begrundelse

Dette er et teknisk anliggende, som kræver detaljeret viden om markedet, og det er derfor 
mere hensigtsmæssigt at overlade ansvaret til ESMA.

Ændringsforslag 299
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de oplysninger, som bør specificeres af 
regulerede markeder, 
investeringsselskaber, herunder 
systematiske internalisatorer og 
investeringsselskaber samt regulerede 
markeder, der driver en MHF eller en 
OHF, i de oplysninger, der skal stilles til 
rådighed for offentligheden for hver enkelt 
klasse af berørte finansielle instrumenter

a) de oplysninger, som bør specificeres af 
regulerede markeder, 
investeringsselskaber, herunder 
systematiske internalisatorer og 
investeringsselskaber samt regulerede 
markeder, der driver en MHF, i de 
oplysninger, der skal stilles til rådighed for 
offentligheden for hver enkelt klasse af 
berørte finansielle instrumenter

Or. en

Ændringsforslag 300
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) betingelserne for at give et reguleret 
marked, et investeringsselskab, herunder 
en systematisk internalisator eller et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF eller 
en OHF, tilladelse til at foretage forskudt 
offentliggørelse af handelsoplysninger, og 
de kriterier, der skal anvendes, når der 
træffes afgørelse om, for hvilke 
transaktioner det ud fra 
transaktionsstørrelse eller typen af aktie, 

b) betingelserne for at give et reguleret 
marked, et investeringsselskab, herunder 
en systematisk internalisator eller et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF, 
tilladelse til at foretage forskudt 
offentliggørelse af handelsoplysninger, og 
de kriterier, der skal anvendes, når der 
træffes afgørelse om, for hvilke 
transaktioner det ud fra 
transaktionsstørrelse eller typen af aktie, 
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depotbevis, ETF, certifikat eller andet 
lignende finansielt instrument er tilladt at 
foretage forskudt offentliggørelse for hver 
enkelt klasse af berørte finansielle 
instrumenter.

depotbevis, ETF, certifikat eller andet 
lignende finansielt instrument er tilladt at 
foretage forskudt offentliggørelse for hver 
enkelt klasse af berørte finansielle 
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 301
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) betingelserne for at give et reguleret 
marked, et investeringsselskab, herunder 
en systematisk internalisator eller et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF eller 
en OHF, tilladelse til at foretage forskudt 
offentliggørelse af handelsoplysninger, og 
de kriterier, der skal anvendes, når der 
træffes afgørelse om, for hvilke 
transaktioner det ud fra 
transaktionsstørrelse eller typen af aktie, 
depotbevis, ETF, certifikat eller andet 
lignende finansielt instrument er tilladt at 
foretage forskudt offentliggørelse for hver 
enkelt klasse af berørte finansielle 
instrumenter.

b) betingelserne for at give et reguleret 
marked, et investeringsselskab, herunder 
en systematisk internalisator eller et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF eller 
en OHF, tilladelse til at foretage forskudt 
offentliggørelse af handelsoplysninger, og 
de kriterier, der skal anvendes, når der 
træffes afgørelse om, for hvilke 
transaktioner det ud fra 
transaktionsstørrelse eller typen (herunder 
aktuel likviditetsprofil eller specifikke 
kendetegn for handelsaktiviteten) af aktie, 
depotbevis, ETF, certifikat eller andet 
lignende finansielt instrument er tilladt at 
foretage forskudt offentliggørelse for hver 
enkelt klasse af berørte finansielle 
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 302
Kay Swinburne

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den …1.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i dette afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
efter proceduren i artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
__________________

1 EUT: Indsæt venligst datoen 12 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 303
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 304
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a

Effektivitet af førhandelsgennemsigtighed 
ved aktieinstrumenter

Hvert år afgiver ESMA en udtalelse til 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om effektiviteten af 
førhandelsgennemsigtighed under 
hensyntagen til udviklingen på det 
finansielle marked. Navnlig beregner 
ESMA, hvor stor en andel af 
transaktionerne der er blevet udført uden 
offentliggørelse af de i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede oplysninger.
Hvis ESMA beregner, at over 10 % af 
transaktionerne er blevet udført uden 
offentliggørelse af de i artikel 3, stk. 1, 
omhandlede oplysninger, eller mener, at 
effektiviteten af 
førhandelsgennemsigtigheden ved 
aktieinstrumenter ikke er tilstrækkelig, 
kan ESMA afgive en udtalelse om 
revurdering af den i artikel 4, stk. 1, 
omhandlede dispensation.
Senest tre måneder efter modtagelse af 
udtalelsen fra ESMA tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 94, som revurderer den i 
artikel 4, stk. 1, omhandlede dispensation 
for at sikre effektiviteten af 
førhandelsgennemsigtigheden.

Or. en

Ændringsforslag 305
Kay Swinburne

Forslag til forordning
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Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Krav til førhandelsgennemsigtighed for 
markedspladser for så vidt angår 
obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter og derivater
1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden 
ved disse priser på ordrer eller 
prisstillelser, der annonceres gennem 
deres systemer for obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, og for emissionskvoter og 
derivater, der er optaget til handel, eller 
som handles i en MHF eller en OHF. 
Dette krav gælder også for bindende 
interessemarkeringer. Regulerede 
markeder og investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.
2. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, giver på rimelige 
forretningsmæssige vilkår og på et ikke-
diskriminerende grundlag adgang til de 
ordninger, de anvender til offentliggørelse 
af de i stk. 1 omhandlede oplysninger til 
investeringsselskaber, der i henhold til 
artikel 17 er forpligtede til at offentliggøre 
deres priser på obligationer, strukturerede 
finansielle produkter, emissionskvoter og 
derivater.

Or. en
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Begrundelse

I lyset af størrelsen på transaktionerne på disse markeder og det lave antal af 
markedsdeltagere er det sandsynligt, at førhandelsgennemsigtighed vil medføre et 
likviditetstab, hvilket i alvorlig grad kan forstyrre markedet. Hvis kravene om 
efterhandelsgennemsigtighed kan gøres meningsfuld, vil der ikke være behov for 
førhandelsgennemsigtighed.

Ændringsforslag 306
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel, eller som handles i en 
MHF eller en OHF. Dette krav gælder også 
for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og som er 
tilstrækkeligt likvide, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel, eller som handles i en 
MHF eller en OHF, og som er 
tilstrækkeligt likvide. Dette krav gælder 
også for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

Or. en
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Ændringsforslag 307
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel, eller som handles i en 
MHF eller en OHF. Dette krav gælder også 
for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger
løbende til rådighed for offentligheden
inden for normal åbningstid.

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF hvis relevant, skal – ud fra 
det handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel, eller som handles i en 
MHF eller en OHF. Dette krav gælder også 
for bindende interessemarkeringer. I det 
omfang, der stilles priser, offentliggør 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, løbende disse oplysninger 
inden for normal åbningstid for så vidt 
angår transaktioner af detailstørrelse som 
omhandlet i direktiv 2004/109/EF og 
direktiv 2010/73/EU.

Or. en

Begrundelse

Hvis der er behov for et vist niveau af førhandelsgennemsigtighed for ikke-aktieinstrumenter, 
bør omfanget begrænses til kun at omfatte transaktioner af detailstørrelse, da 
engrosmarkederne i alvorlig grad ville blive forstyrret deraf. Dog er det tvivlsomt, hvilke 
fordele der ville være ved denne førhandelsgennemsigtighed. Transaktioner af detailstørrelse 
defineres i prospekt- og gennemsigtighedsdirektiverne og bør således følge denne 
eksisterende standard.
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Ændringsforslag 308
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel, eller som handles i en 
MHF eller en OHF. Dette krav gælder 
også for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
skal offentliggøre priser og markedsdybden 
ved disse priser på ordrer eller 
prisstillelser, der annonceres gennem deres 
systemer for obligationer og strukturerede 
finansielle produkter, der er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel, eller som handles i en 
MHF. Dette krav gælder også for bindende 
interessemarkeringer. Regulerede markeder 
og investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
stiller disse oplysninger løbende til 
rådighed for offentligheden inden for
normal åbningstid.

Or. en

Begrundelse

Denne ordlyd er nødvendig for at sikre, at alle handelsplatforme, som drives af 
markedsoperatører eller investeringsselskaber, er underlagt rigtige markedsregler, som 
støttet af Europa-Parlamentet i dets betænkning fra december 2010 om "dark pools".
Kategorien OHF bliver således fjernet. Effekten af denne ordlyd bliver, at man sikrer lige 
vilkår for handelssystemerne. Formålet er ikke blot at forbedre gennemsigtigheden, men at 
sikre, at alle ikke-aktieinstrumenter, der handles på multilaterale markedspladser, bliver 
underlagt de samme regler om førhandelsgennemsigtighed.

Ændringsforslag 309
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel, eller som handles i en 
MHF eller en OHF. Dette krav gælder også 
for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes, og for 
instrumenter, der opfylder de i dette 
stykke omhandlede likviditetskriterier –
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel, eller som handles i en 
MHF eller en OHF. Dette krav gælder også 
for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller sådanne oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid for så vidt 
angår instrumenter, der opfylder de i dette 
stykke omhandlede likviditetskriterier. I 
tilfælde, hvor transaktioner forhandles 
mellem professionelle og godkendte 
modparter gennem personlig forhandling, 
skal vejledende førhandelspriser 
offentliggøres så tæt på 
transaktionsprisen, som det er praktisk 
muligt.
De krav, der er fastsat i denne artikel, 
gælder kun for de finansielle 
instrumenter, der vurderes at være 
tilstrækkeligt likvide, eller for hvilke der 
er et likvidt marked.

Or. en



AM\901839DA.doc 169/179 PE489.472v01-00

DA

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at handelsmodeller såsom RFQ og personlig/hybrid udførelse kan 
blive omfattet af de samme regler om gennemsigtighed. Disse modeller er særligt vigtige for 
de engrosmarkeder, hvor prisstillerne modvirker de risici, de har påtaget sig, ved at tilføre 
likviditet til deres kunder. Kriterierne i artikel 26, stk. 3, kunne anvendes til at beslutte, hvilke 
instrumenter der er likvide nok til at blive omfattet af reglerne om gennemsigtighed.

Ændringsforslag 310
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel, eller som handles i en 
MHF eller en OHF. Dette krav gælder 
også for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
skal – ud fra det handelssystem, der 
anvendes - offentliggøre priser og 
markedsdybden ved disse priser på ordrer 
eller prisstillelser, der annonceres gennem 
deres systemer for obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, og for emissionskvoter og
derivater, der er optaget til handel, eller 
som handles i en MHF. Dette krav gælder 
også for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
stiller disse oplysninger løbende til 
rådighed for offentligheden inden for 
normal åbningstid.

Or. en

Ændringsforslag 311
Jean-Paul Gauzès
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel, eller som handles i en 
MHF eller en OHF. Dette krav gælder også 
for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, og for emissionskvoter 
og derivater, der er optaget til handel, eller 
som handles i en MHF eller en OHF. Dette 
krav gælder også for bindende 
interessemarkeringer. Regulerede markeder 
og investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

Or. en

Ændringsforslag 312
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF skal 
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
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obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel, eller som handles i en 
MHF eller en OHF. Dette krav gælder 
også for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

reguleret marked, eller handles i en MHF 
for hvilke der er offentliggjort et prospekt, 
og for emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel, eller som handles i en 
MHF. Dette krav gælder også for bindende 
interessemarkeringer. Regulerede markeder 
og investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
stiller disse oplysninger løbende til 
rådighed for offentligheden inden for 
normal åbningstid. Oplysningsgraden og 
offentliggørelsesfrekvensen kalibreres 
proportionelt i forhold til udstedelse, 
transaktionsstørrelse og kendetegn for 
nationale markeder.

Or. en

Begrundelse

Artikel 7, stk. 1, bør omformuleres, så det klart udtrykker det samme proportionalitetsprincip 
som omhandlet i betragtning 14. Faktisk er det takket være dette princip, at en kalibrering af 
kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed er mulig, som omhandlet ovenfor i den 
ændrede udgave af artiklen.

Ændringsforslag 313
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, og for emissionskvoter 
og derivater, der er optaget til handel, eller 
som handles i en MHF eller en OHF. Dette 
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optaget til handel, eller som handles i en 
MHF eller en OHF. Dette krav gælder også 
for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

krav gælder også for bindende 
interessemarkeringer. Regulerede markeder 
og investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger til 
rådighed for offentligheden.
Oplysningsgraden og 
offentliggørelsesfrekvensen kalibreres 
proportionelt i forhold til udstedelse, 
transaktionsstørrelse og kendetegn for 
nationale markeder.

Or. en

Begrundelse

Artikel 7, stk. 1, bør omformuleres, så det klart udtrykker det samme proportionalitetsprincip 
som omhandlet i betragtning 14. Faktisk er det takket være dette princip, at en kalibrering af 
kravene om før- og efterhandelsgennemsigtighed er mulig.

Ændringsforslag 314
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel, eller som handles i en 
MHF eller en OHF. Dette krav gælder også 
for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel, eller som handles i en 
MHF eller en OHF og er af en 
transaktionsstørrelse under 100 000 EUR. 
Dette krav gælder også for bindende 
interessemarkeringer. Regulerede markeder 
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markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

og investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

Or. en

Begrundelse

Grænsen på 100 000 EUR er lav nok til, at den ikke dækker handler med store obligationer 
med store institutionelle investorer (og vil således ikke være til stor skade for likviditeten), 
men er høj nok til, at den dækker størsteparten af detailhandlen.

Ændringsforslag 315
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel, eller som handles i en 
MHF eller en OHF. Dette krav gælder også 
for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller som handles i en MHF eller en OHF. 
Dette krav gælder også for bindende 
interessemarkeringer. Regulerede markeder 
og investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

Or. en
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Ændringsforslag 316
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel, eller som handles i en 
MHF eller en OHF. Dette krav gælder 
også for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
skal – ud fra det handelssystem, der 
anvendes - offentliggøre priser og 
markedsdybden ved disse priser på ordrer 
eller prisstillelser, der annonceres gennem 
deres systemer for obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, og for emissionskvoter og 
derivater, der er underlagt de i artikel 24 
omhandlede handelsforpligtelser. Dette 
krav gælder også for bindende 
interessemarkeringer. Regulerede markeder 
og investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
stiller disse oplysninger løbende til 
rådighed for offentligheden inden for 
normal åbningstid.

Denne offentliggørelsesforpligtelse finder 
ikke anvendelse på ikke-finansielle 
modparters derivattransaktioner, som 
mindsker de risici, der kan måles objektivt 
og er direkte forbundet med denne 
modparts erhvervsaktivitet eller 
erhvervsmæssige finansiering.

Or. en

Begrundelse

Derivater, der benyttes af ikke-finansielle virksomheder, er skræddersyet til på en fleksibel og 
effektiv måde at gardere mod risici fra den virkende forretning. Med ændringsforslaget ville 
disse transaktioner blive undtaget fra gennemsigtighedskravet, da offentliggørelse af disse 
tilpassede transaktioner sandsynligvis vil forårsage fortrolighedsproblemer.
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Ændringsforslag 317
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel, eller som handles i en 
MHF eller en OHF. Dette krav gælder 
også for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
underlagt de i artikel 24 omhandlede 
handelsforpligtelser. Dette krav gælder 
også for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag begrænses kravene om førhandelsgennemsigtighed vedrørende 
derivater, der er underlagt den i artikel 24 omhandlede handelsforpligtelse; ville medføre, at 
ikke-finansielle modparters handler, der ligger under grænsen i EMIR, undtages fra de krav 
om førhandelsgennemsigtighed, som markedsoperatører, der driver MHF'er, skal leve op til.

Ændringsforslag 318
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel, eller som handles i en 
MHF eller en OHF. Dette krav gælder også 
for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt som påkrævet 
efter direktiv 2003/71/EF om det prospekt, 
der skal offentliggøres, når værdipapirer 
udbydes til offentligheden eller optages til 
handel, og for emissionskvoter og 
derivater, der er optaget til handel, eller 
som handles i en MHF eller en OHF. Dette 
krav gælder også for bindende 
interessemarkeringer. Regulerede markeder 
og investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

Or. en

Ændringsforslag 319
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, giver på rimelige 
forretningsmæssige vilkår og på et ikke-
diskriminerende grundlag adgang til de 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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ordninger, de anvender til offentliggørelse 
af de i stk. 1 omhandlede oplysninger til 
investeringsselskaber, der i henhold til 
artikel 17 er forpligtede til at offentliggøre 
deres priser på obligationer, strukturerede 
finansielle produkter, emissionskvoter og 
derivater.

Or. en

Ændringsforslag 320
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF
eller en OHF, giver på rimelige 
forretningsmæssige vilkår og på et ikke-
diskriminerende grundlag adgang til de 
ordninger, de anvender til offentliggørelse 
af de i stk. 1 omhandlede oplysninger til 
investeringsselskaber, der i henhold til 
artikel 17 er forpligtede til at offentliggøre 
deres priser på obligationer, strukturerede 
finansielle produkter, emissionskvoter og 
derivater.

2. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
giver på rimelige forretningsmæssige 
vilkår og på et ikke-diskriminerende 
grundlag adgang til de ordninger, de 
anvender til offentliggørelse af de i stk. 1 
omhandlede oplysninger til 
investeringsselskaber, der i henhold til 
artikel 17 er forpligtede til at offentliggøre 
deres priser på obligationer, strukturerede 
finansielle produkter, emissionskvoter og 
derivater.

Or. en

Ændringsforslag 321
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Regulerede markeder og 2. Regulerede markeder og 
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investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, giver på rimelige 
forretningsmæssige vilkår og på et ikke-
diskriminerende grundlag adgang til de 
ordninger, de anvender til offentliggørelse 
af de i stk. 1 omhandlede oplysninger til 
investeringsselskaber, der i henhold til 
artikel 17 er forpligtede til at offentliggøre 
deres priser på obligationer, strukturerede 
finansielle produkter, emissionskvoter og 
derivater.

investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, giver på rimelige 
forretningsmæssige vilkår og på et ikke-
diskriminerende grundlag effektiv adgang 
til de ordninger, de anvender til 
offentliggørelse af de i stk. 1 omhandlede 
oplysninger til investeringsselskaber, der i 
henhold til artikel 17 er forpligtede til at 
offentliggøre deres priser på obligationer, 
strukturerede finansielle produkter, 
emissionskvoter og derivater.

Or. en

Ændringsforslag 322
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, giver på rimelige 
forretningsmæssige vilkår og på et ikke-
diskriminerende grundlag adgang til de 
ordninger, de anvender til offentliggørelse 
af de i stk. 1 omhandlede oplysninger til 
investeringsselskaber, der i henhold til 
artikel 17 er forpligtede til at offentliggøre 
deres priser på obligationer, strukturerede 
finansielle produkter, emissionskvoter og 
derivater.

2. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – hvor det er relevant 
og ud fra det handelssystem, der anvendes 
- offentliggøre priser og markedsdybden 
ved disse priser på ordrer eller 
prisstillelser, der annonceres gennem 
deres systemer for obligationer og
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, og for emissionskvoter og 
derivater, der er optaget til handel, eller 
som handles i en MHF eller en OHF.
Dette krav gælder også for bindende 
interessemarkeringer. I det omfang, der 
stilles priser, stiller regulerede markeder 
og investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, løbende disse oplysninger 
til rådighed for offentligheden inden for 
normal åbningstid, hvor det er relevant. I 
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tilfælde, hvor transaktioner arrangeres på 
et skønsmæssigt grundlag mellem 
markedsdeltagerne gennem personlig 
forhandling, skal vejledende 
førhandelspriser offentliggøres så tæt på 
transaktionsprisen, som det er praktisk 
muligt.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag sikres det, at handelsmodeller såsom RFQ og personlig/hybrid 
udførelse bliver omfattet af de samme regler om gennemsigtighed. Disse modeller er særligt 
vigtige for de engrosmarkeder, hvor prisstillerne modvirker de risici, de har påtaget sig, ved 
at tilføre likviditet til deres kunder.


