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Ändringsförslag 97
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Finanskrisen har visat att det råder 
bristande överblickbarhet när det gäller
finansmarknaderna. Förbättrad 
överblickbarhet utgör därför en gemensam 
princip för att stärka det finansiella 
systemet, vilket bekräftades i 
G20-gruppens förklaring av den 
2 april 2009 i London. För att skapa bättre 
överblickbarhet och förbättra det sätt på 
vilket den inre marknaden för finansiella 
instrument fungerar bör man inrätta en ny 
ram med enhetliga bestämmelser för insyn 
i transaktioner på marknaderna för 
finansiella instrument. Ramen bör innefatta 
övergripande regler för många olika typer 
av finansiella instrument. Den bör 
komplettera de i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/39/EG av den 
21 april 2004 fastställda 
överblickbarhetskraven för order och 
transaktioner som gäller aktier.

(1) Den senaste finanskrisen har åter igen
visat att marknaderna ingalunda är 
effektiva. Det är snarare motsatsen som
gäller. Underreglerade marknader 
tenderar att bli intransparenta vilket leder 
till överdriven spekulation och 
ekonomiska bubblor som får förödande 
sociala och ekonomiska konsekvenser.
Syftet med denna översyn är att sätta 
stopp för skadlig spekulation och främja 
att sparmedel kanaliseras till produktiva 
investeringar. Förbättrad överblickbarhet 
utgör därför en gemensam princip för att 
stärka det finansiella systemet, vilket 
bekräftades i G20-gruppens förklaring av 
den 2 april 2009 i London. För att skapa 
bättre överblickbarhet och förbättra det sätt 
på vilket den inre marknaden för 
finansiella instrument fungerar bör man 
inrätta en ny ram med enhetliga 
bestämmelser för insyn i transaktioner på 
marknaderna för finansiella instrument.
Ramen bör innefatta övergripande regler 
för många olika typer av finansiella 
instrument. Den bör komplettera de i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/39/EG av den 21 april 2004 
fastställda överblickbarhetskraven för order 
och transaktioner som gäller aktier.

Or. en

Ändringsförslag 98
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Definitioner av begreppen reglerad 
marknad och MTF-plattform bör införas
och nära anpassas till varandra så att det 
framgår att båda fyller funktionen av 
organiserad handel. Definitionerna bör inte 
omfatta bilaterala system där ett 
värdepappersföretag genomför varje 
transaktion för egen räkning, även i 
egenskap av en motpart mellan köparen 
och säljaren utan egen risk. Begreppet
”system” omfattar såväl alla marknader 
som består av ett regelverk och en 
handelsplattform som de marknader som 
endast fungerar på grundval av ett 
regelverk. Reglerade marknader och
MTF-plattformar är inte skyldiga att 
använda ett ”tekniskt” system för 
matchning av order. En marknad som 
endast består av ett regelverk som styr 
olika aspekter av medlemskap, upptagande 
av instrument till handel, handel mellan 
medlemmar, rapportering samt, i 
tillämpliga fall, överblickbarhet utgör en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform i 
den mening som avses i direktivet, och de 
transaktioner som genomförs enligt dessa 
regler anses vara utförda i enlighet med 
systemen för en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform. Uttrycket ”köp- och 
säljintressen” bör uppfattas i vid mening, 
så att det omfattar order, bud och 
inresseanmälningar. Kravet att dessa 
intressen sammanförs inom systemet enligt 
icke skönsmässiga regler som fastställts av 
systemoperatören innebär att de 
sammanförs enligt de regler som gäller för 
systemet eller enligt dess protokoll eller 
interna sätt att arbeta (inbegripet rutiner 
som integrerats i dataprogram). Begreppet
”icke skönsmässiga regler” innebär att 
sådana regler inte ger ett 
värdepappersföretag som driver en MTF-
plattform någon möjlighet att efter eget 
skön avgöra hur interaktionen mellan 
intressena sker. Enligt definitionerna krävs 

(6) Definitioner av begreppen reglerad 
marknad och MTF-plattform bör
preciseras och förbli nära anpassad till 
varandra så att det framgår att båda fyller 
funktionen av organiserad handel.
Definitionerna bör inte omfatta bilaterala 
system där ett värdepappersföretag 
genomför varje transaktion för egen 
räkning, även i egenskap av en motpart 
mellan köparen och säljaren utan egen risk.
Begreppet ”system” omfattar såväl alla 
marknader som består av ett regelverk och 
en handelsplattform som de marknader 
som endast fungerar på grundval av ett 
regelverk. Reglerade marknader och 
MTF-plattformar är inte skyldiga att 
använda ett ”tekniskt” system för 
matchning av order. En marknad som 
endast består av ett regelverk som styr 
olika aspekter av medlemskap, upptagande 
av instrument till handel, handel mellan 
medlemmar, rapportering samt, i 
tillämpliga fall, överblickbarhet utgör en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform i 
den mening som avses i direktivet, och de 
transaktioner som genomförs enligt dessa 
regler anses vara utförda i enlighet med 
systemen för en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform. Uttrycket ”köp- och 
säljintressen” bör uppfattas i vid mening, 
så att det omfattar order, bud och 
inresseanmälningar. För att reda ut en av 
de största oklarheterna som skapades 
genom det ursprungliga direktivet bör 
definitionerna av reglerad marknad och 
MTF-plattform inte innehålla någon 
hänvisning till ett krav på dessa 
handelsplatser. De nuvarande kraven på 
dessa två handelplatser bör förbli 
desamma men presenteras separat från 
definitionerna så att definitionerna täcker 
in handelsfunktionen som sedan blir 
föremål för ett klar uppsättning regler. Ett 
av de viktiga kraven gäller kravet att dessa 
intressen sammanförs inom systemet enligt 
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det att intressena sammanförs på ett sådant 
sätt att det leder till ett avtal, det vill säga 
att en transaktion utförs enligt de regler 
som gäller för systemet eller enligt dess 
protokoll eller interna sätt att arbeta.

icke skönsmässiga regler som fastställts av 
systemoperatören, vilket innebär att de 
sammanförs enligt de regler som gäller för 
systemet eller enligt dess protokoll eller 
interna sätt att arbeta (inbegripet rutiner 
som integrerats i dataprogram). Begreppet
”icke skönsmässiga regler” innebär att 
sådana regler inte ger ett 
värdepappersföretag som driver en 
MTF-plattform någon möjlighet att efter 
eget skön avgöra hur interaktionen mellan 
intressena sker. Enligt definitionerna krävs 
det att intressena sammanförs på ett sådant 
sätt att det leder till ett avtal, det vill säga 
att en transaktion utförs enligt de regler 
som gäller för systemet eller enligt dess 
protokoll eller interna sätt att arbeta.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 99
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Definitioner av begreppen reglerad 
marknad och MTF-plattform bör införas
och nära anpassas till varandra så att det 
framgår att båda fyller funktionen av 
organiserad handel. Definitionerna bör inte
omfatta bilaterala system där ett 

(6) Definitioner av reglerad marknad, 
MTF-plattform och OTF-plattform bör 
införas för att täcka in funktionen 
organiserad multilateral handel.
Definitionerna av reglerad marknad och 
MTF-plattformar bör nära anpassas till 
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värdepappersföretag genomför varje 
transaktion för egen räkning, även i 
egenskap av en motpart mellan köparen 
och säljaren utan egen risk. Begreppet
”system” omfattar såväl alla marknader 
som består av ett regelverk och en 
handelsplattform som de marknader som 
endast fungerar på grundval av ett 
regelverk. Reglerade marknader och
MTF-plattformar är inte skyldiga att
använda ett ”tekniskt” system för 
matchning av order. En marknad som 
endast består av ett regelverk som styr 
olika aspekter av medlemskap, upptagande 
av instrument till handel, handel mellan 
medlemmar, rapportering samt, i 
tillämpliga fall, överblickbarhet utgör en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform i 
den mening som avses i direktivet, och de 
transaktioner som genomförs enligt dessa 
regler anses vara utförda i enlighet med 
systemen för en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform. Uttrycket ”köp- och 
säljintressen” bör uppfattas i vid mening, 
så att det omfattar order, bud och 
inresseanmälningar. Kravet att dessa 
intressen sammanförs inom systemet enligt 
icke skönsmässiga regler som fastställts av 
systemoperatören innebär att de 
sammanförs enligt de regler som gäller för 
systemet eller enligt dess protokoll eller 
interna sätt att arbeta (inbegripet rutiner 
som integrerats i dataprogram). Begreppet 
”icke skönsmässiga regler” innebär att
sådana regler inte ger ett 
värdepappersföretag som driver en 
MTF-plattform någon möjlighet att efter 
eget skön avgöra hur interaktionen mellan 
intressena sker. Enligt definitionerna 
krävs det att intressena sammanförs på ett 
sådant sätt att det leder till ett avtal, det 
vill säga att en transaktion utförs enligt de 
regler som gäller för systemet eller enligt 
dess protokoll eller interna sätt att arbeta.

varandra så att det framgår att de båda
faktiskt avser samma typ av organiserad 
handel. Definitionen av OTF-plattform 
bör vara likartad men bör ge operatören 
av OTF-plattformen större flexibilitet när 
det gäller hur den fastställer sina regler 
och förfaranden för att säkerställa att den 
kan täcka in alla former av organiserad 
multilateral handel som inte faller inom 
kategorierna reglerad marknad och 
MTF-plattform. Definitionerna bör inte
utesluta system där operatören agerar 
riskfritt i egenskap av huvudman och står
mellan köparen och säljaren. Begreppet
”system” omfattar såväl alla marknader 
som består av ett regelverk och en 
handelsplattform som de marknader som 
endast fungerar på grundval av ett 
regelverk. Reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar är 
inte skyldiga att ha ett centralt 
orderbokssystem för matchning av order
men kan ha andra handelsprotokoll 
inbegripet system där användarna kan 
begära bud från flera leverantörer. En 
marknad som endast består av ett regelverk 
som styr olika aspekter av medlemskap, 
upptagande av instrument till handel, 
handel mellan medlemmar, rapportering 
samt, i tillämpliga fall, överblickbarhet 
utgör en reglerad marknad, en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform i 
den mening som avses i direktivet, och de 
transaktioner som genomförs enligt dessa 
regler anses vara utförda i enlighet med 
systemen för en reglerad marknad, en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform.
Enligt definitionerna krävs det att köp-
och säljintressena sammanförs på ett 
sådant sätt att det leder till avslut, dvs. att 
utförandet sker enligt de regler som gäller 
för systemet eller enligt dess protokoll 
eller interna operativa förfaranden.
Uttrycket ”köp- och säljintressen” bör 
uppfattas i vid mening, så att det omfattar 
order, bud och inresseanmälningar.
Reglerade marknader och 
MTF-plattformar bör bli föremål för ett 
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krav på att dessa intressen sammanförs 
inom systemet enligt icke skönsmässiga 
regler som fastställts av systemoperatören 
och det innebär att de sammanförs enligt 
de regler som gäller för systemet eller 
enligt systemets protokoll eller interna sätt 
att arbeta (inbegripet rutiner som 
integrerats i dataprogram). Sådana regler 
innebär att en reglerad marknad eller ett 
värdepappersföretag som driver en 
MTF-plattform inte ges någon möjlighet 
att efter eget skön avgöra hur interaktionen 
mellan intressena sker.

Or. en

Motivering

Alla handelsplatser – reglerade marknader, MTF-plattformar och OTF-plattformar – bör bli 
föremål för samma höga krav när det gäller tillträde och utförande av transaktioner genom 
systemet. För att säkerställa tillräcklig flexibilitet i regelverket för att täcka in mäklares 
matchningssystem (Broker Crossing Networks) och vissa typer av handelsplatser för 
standardiserade, likvida derivat, måste OTF-plattformarna ges något större flexibilitet i hur 
de fastställer sina regler och förfaranden.

Ändringsförslag 100
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Definitioner av begreppen reglerad 
marknad och MTF-plattform bör införas 
och nära anpassas till varandra så att det 
framgår att båda fyller funktionen av 
organiserad handel. Definitionerna bör inte 
omfatta bilaterala system där ett 
värdepappersföretag genomför varje 
transaktion för egen räkning, även i 
egenskap av en motpart mellan köparen 
och säljaren utan egen risk. Begreppet
”system” omfattar såväl alla marknader 
som består av ett regelverk och en 
handelsplattform som de marknader som 

(6) Definitioner av begreppen reglerad 
marknad och MTF-plattform bör förbli
nära anpassade till varandra så att det 
framgår att båda fyller funktionen av 
organiserad handel. Definitionerna bör inte 
omfatta bilaterala system där ett 
värdepappersföretag genomför varje 
transaktion för egen räkning, även i 
egenskap av en motpart mellan köparen 
och säljaren utan egen risk. Begreppet
”system” omfattar såväl alla marknader 
som består av ett regelverk och en 
handelsplattform som de marknader som 
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endast fungerar på grundval av ett 
regelverk. Reglerade marknader och 
MTF-plattformar är inte skyldiga att 
använda ett ”tekniskt” system för 
matchning av order. En marknad som 
endast består av ett regelverk som styr 
olika aspekter av medlemskap, upptagande 
av instrument till handel, handel mellan 
medlemmar, rapportering samt, i 
tillämpliga fall, överblickbarhet utgör en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform i 
den mening som avses i direktivet, och de 
transaktioner som genomförs enligt dessa 
regler anses vara utförda i enlighet med 
systemen för en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform. Uttrycket ”köp- och 
säljintressen” bör uppfattas i vid mening, 
så att det omfattar order, bud och 
inresseanmälningar. Kravet att dessa 
intressen sammanförs inom systemet enligt 
icke skönsmässiga regler som fastställts av 
systemoperatören innebär att de 
sammanförs enligt de regler som gäller för 
systemet eller enligt dess protokoll eller 
interna sätt att arbeta (inbegripet rutiner 
som integrerats i dataprogram). Begreppet
”icke skönsmässiga regler” innebär att 
sådana regler inte ger ett 
värdepappersföretag som driver en 
MTF-plattform någon möjlighet att efter 
eget skön avgöra hur interaktionen mellan 
intressena sker. Enligt definitionerna krävs 
det att intressena sammanförs på ett sådant 
sätt att det leder till ett avtal, det vill säga 
att en transaktion utförs enligt de regler 
som gäller för systemet eller enligt dess 
protokoll eller interna sätt att arbeta.

endast fungerar på grundval av ett 
regelverk. Reglerade marknader och 
MTF-plattformar är inte skyldiga att 
använda ett ”tekniskt” system för 
matchning av order. En marknad som 
endast består av ett regelverk som styr 
olika aspekter av medlemskap, upptagande 
av instrument till handel, handel mellan 
medlemmar, rapportering samt, i 
tillämpliga fall, överblickbarhet utgör en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform i 
den mening som avses i direktivet, och de 
transaktioner som genomförs enligt dessa 
regler anses vara utförda i enlighet med 
systemen för en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform. Uttrycket ”köp- och 
säljintressen” bör uppfattas i vid mening, 
så att det omfattar order, bud och 
inresseanmälningar. För att framhäva 
handelsfunktionen hos reglerade 
marknader och MTF-plattformar explicit 
bör definitionerna av reglerad marknad 
och MTF-plattform underkastas en klar 
uppsättning regler. Handelsplatstypens 
krav bör därför formuleras separat. De 
krav som ska hållas separat gäller kravet 
att dessa intressen sammanförs inom 
systemet enligt icke skönsmässiga regler 
som fastställts av systemoperatören, vilket
innebär att de sammanförs enligt de regler 
som gäller för systemet eller enligt dess 
protokoll eller interna sätt att arbeta
(inbegripet rutiner som integrerats i 
dataprogram). Begreppet ”icke 
skönsmässiga regler” innebär att sådana 
regler inte ger ett värdepappersföretag som 
driver en MTF-plattform någon möjlighet 
att efter eget skön avgöra hur interaktionen 
mellan intressena sker. Enligt 
definitionerna krävs det att intressena 
sammanförs på ett sådant sätt att det leder 
till ett avtal, det vill säga att en transaktion 
utförs enligt de regler som gäller för 
systemet eller enligt dess protokoll eller 
interna sätt att arbeta.

Or. en
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Motivering

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 
(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.

Ändringsförslag 101
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Definitioner av begreppen reglerad 
marknad och MTF-plattform bör införas
och nära anpassas till varandra så att det 
framgår att båda fyller funktionen av 
organiserad handel. Definitionerna bör inte 
omfatta bilaterala system där ett 
värdepappersföretag genomför varje 
transaktion för egen räkning, även i 
egenskap av en motpart mellan köparen 
och säljaren utan egen risk. Begreppet
”system” omfattar såväl alla marknader 
som består av ett regelverk och en 
handelsplattform som de marknader som 
endast fungerar på grundval av ett 
regelverk. Reglerade marknader och 
MTF-plattformar är inte skyldiga att 
använda ett ”tekniskt” system för 
matchning av order. En marknad som 
endast består av ett regelverk som styr 
olika aspekter av medlemskap, upptagande 
av instrument till handel, handel mellan 
medlemmar, rapportering samt, i 
tillämpliga fall, överblickbarhet utgör en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform i 
den mening som avses i direktivet, och de 

(6) Definitioner av begreppen reglerad 
marknad och MTF-plattform bör
förtydligas och nära anpassas till varandra 
så att det framgår att båda fyller funktionen 
av organiserad handel. Definitionerna bör 
inte omfatta bilaterala system där ett 
värdepappersföretag genomför varje 
transaktion för egen räkning, även i 
egenskap av en motpart mellan köparen 
och säljaren utan egen risk. Begreppet
”system” omfattar såväl alla marknader 
som består av ett regelverk och en 
handelsplattform som de marknader som 
endast fungerar på grundval av ett 
regelverk. Reglerade marknader och 
MTF-plattformar är inte skyldiga att 
använda ett ”tekniskt” system för 
matchning av order. En marknad som 
endast består av ett regelverk som styr 
olika aspekter av medlemskap, upptagande 
av instrument till handel, handel mellan 
medlemmar, rapportering samt, i 
tillämpliga fall, överblickbarhet utgör en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform i 
den mening som avses i direktivet, och de 
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transaktioner som genomförs enligt dessa 
regler anses vara utförda i enlighet med 
systemen för en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform. Uttrycket ”köp- och 
säljintressen” bör uppfattas i vid mening, 
så att det omfattar order, bud och 
inresseanmälningar. Kravet att dessa 
intressen sammanförs inom systemet enligt 
icke skönsmässiga regler som fastställts av 
systemoperatören innebär att de 
sammanförs enligt de regler som gäller för 
systemet eller enligt dess protokoll eller 
interna sätt att arbeta (inbegripet rutiner 
som integrerats i dataprogram). Begreppet
”icke skönsmässiga regler” innebär att 
sådana regler inte ger ett 
värdepappersföretag som driver en 
MTF-plattform någon möjlighet att efter 
eget skön avgöra hur interaktionen mellan 
intressena sker. Enligt definitionerna krävs 
det att intressena sammanförs på ett sådant 
sätt att det leder till ett avtal, det vill säga 
att en transaktion utförs enligt de regler 
som gäller för systemet eller enligt dess 
protokoll eller interna sätt att arbeta.

transaktioner som genomförs enligt dessa 
regler anses vara utförda i enlighet med 
systemen för en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform. Uttrycket ”köp- och 
säljintressen” bör uppfattas i vid mening, 
så att det omfattar order, bud och 
intresseanmälningar. Ett av de viktiga 
kraven gäller kravet att dessa intressen 
sammanförs inom systemet enligt icke 
skönsmässiga regler som fastställts av 
systemoperatören, vilket innebär att de 
sammanförs enligt de regler som gäller för 
systemet eller enligt dess protokoll eller 
interna sätt att arbeta (inbegripet rutiner 
som integrerats i dataprogram). Begreppet
”icke skönsmässiga regler” innebär att 
sådana regler inte ger ett 
värdepappersföretag som driver en 
MTF-plattform någon möjlighet att efter 
eget skön avgöra hur interaktionen mellan 
intressena sker. Enligt definitionerna krävs 
det att intressena sammanförs på ett sådant 
sätt att det leder till ett avtal, det vill säga 
att en transaktion utförs enligt de regler 
som gäller för systemet eller enligt dess 
protokoll eller interna sätt att arbeta.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att skapa större överblickbarhet på 
EU-marknaderna och lika 
konkurrensvillkor mellan olika 
handelsplatser är det nödvändigt att införa 
en ny kategori av organiserad 
handelsplattform (OTF-plattformar).
Denna nya kategori definieras brett för att 
i dag och framöver kunna inbegripa alla 
typer av organiserade transaktioner och 

(7) För att göra EU-marknaderna 
transparentare, säkrare, effektivare och
skapa lika konkurrensvillkor mellan olika 
handelsplatser är det nödvändigt att
förtydliga de existerande kategorierna av 
handelsplatser så att handelplatser som 
har identisk funktion blir föremål för 
identiska regler. Dessa förtydliganden bör 
gälla alla källor till oklarheter så att de 



AM\901839SV.doc 11/175 PE489.472v01-00

SV

handelssystem som inte motsvarar 
existerande handelsplatsers funktioner 
eller regler. Lämpliga organisationskrav 
och regler om överblickbarhet som stöder 
effektiv prisbildning måste därför 
tillämpas. Den nya kategorin inbegriper 
matchningssystem som kan beskrivas som 
ett internt elektroniskt matchningssystem
(broker crossing systems) som används av 
ett värdepappersföretag och utför 
kundorder gentemot andra kundorder. Den 
nya kategorin innefattar även system som 
är tillåtna för handel med derivat som är 
godtagbara för clearing och har tillräcklig 
likviditetsnivå. System där inga verkliga 
transaktioner äger rum eller inga avtal 
ingås, som anslagstavlor för att annonsera 
köp- och säljintressen, andra enheter för att 
sammanföra eller gruppera potentiella
köp- och säljintressen eller elektroniska 
bekräftelsetjänster efter handel, bör inte 
omfattas.

existerande handelsplatserna i dag och 
framöver ska kunna inbegripa alla typer av 
organiserade transaktioner och 
handelssystem. Identiska organisations-
och transparenskrav som stöder effektiv 
prisbildning liksom identiska regler som 
syftar till att säkerställa objektivt och icke-
skönsmässigt utförande och icke-
diskriminerande tillträde till 
plattformarna måste därför tillämpas.
Förtydligandena av definitionerna av 
reglerad marknad, MTF-plattform och 
systematisk internhandlare (SI-handlare) 
bör säkerställa att ”broker crossing 
systems” som kan beskrivas som ett internt 
elektroniskt matchningssystem som 
används av ett värdepappersföretag och 
utför kundorder gentemot andra kundorder, 
regleras enderas som MTF-plattform eller 
SI-handlare, beroende på vilken 
handelsfunktion de har. De förtydligade 
definitionerna av reglerad marknad, 
MTF-plattform och SI-handlare bör även
innefatta system som är tillåtna för handel 
med derivat som är godtagbara för clearing 
och har tillräcklig likviditetsnivå. System 
där inga verkliga transaktioner äger rum 
eller inga avtal ingås, som anslagstavlor för 
att annonsera köp- och säljintressen, andra 
enheter för att sammanföra eller gruppera 
potentiella köp-och säljintressen eller 
elektroniska bekräftelsetjänster efter 
handel, bör däremot även i fortsättningen 
definieras som OTC-system.

(Detta ändringsförslag (d.v.s. strykning av 
OTF-plattformar) gäller hela texten. Om 
ändringsförslaget antas ska hela texten 
anpassas i överensstämmelse härmed).

Or. en

Motivering

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 
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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 
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.

Ändringsförslag 103
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att skapa större överblickbarhet på 
EU-marknaderna och lika 
konkurrensvillkor mellan olika 
handelsplatser är det nödvändigt att införa 
en ny kategori av organiserad 
handelsplattform (OTF-plattformar).
Denna nya kategori definieras brett för att i 
dag och framöver kunna inbegripa alla 
typer av organiserade transaktioner och 
handelssystem som inte motsvarar 
existerande handelsplatsers funktioner eller 
regler. Lämpliga organisationskrav och 
regler om överblickbarhet som stöder 
effektiv prisbildning måste därför 
tillämpas. Den nya kategorin inbegriper 
matchningssystem som kan beskrivas som 
ett internt elektroniskt matchningssystem
(broker crossing systems) som används av 
ett värdepappersföretag och utför 
kundorder gentemot andra kundorder. Den 
nya kategorin innefattar även system som
är tillåtna för handel med derivat som är 
godtagbara för clearing och har tillräcklig 
likviditetsnivå. System där inga verkliga 

(7) För att skapa större transparens på 
EU-marknaderna och lika 
konkurrensvillkor mellan olika 
handelsplatser som erbjuder multilaterala 
handelstjänster är det nödvändigt att införa 
en ny kategori av organiserad 
handelsplattform (OTF-plattformar).
Denna nya kategori definieras brett för att i 
dag och framöver kunna inbegripa alla 
typer av organiserade transaktioner och 
handelssystem som inte motsvarar 
existerande handelsplatsers funktioner eller 
regler. Lämpliga organisationskrav och 
regler om överblickbarhet som stöder 
effektiv prisbildning måste därför 
tillämpas. Den nya kategorin inbegriper 
matchningssystem som kan beskrivas som 
ett internt elektroniskt matchningssystem
(broker crossing systems) som används av 
ett värdepappersföretag och utför 
kundorder gentemot andra kundorder eller 
mot egna order när detta ligger i 
systemanvändarnas bästa intresse. Den 
nya kategorin innefattar även sådana
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transaktioner äger rum eller inga avtal 
ingås, som anslagstavlor för att annonsera 
köp- och säljintressen, andra enheter för att 
sammanföra eller gruppera potentiella
köp- och säljintressen eller elektroniska 
bekräftelsetjänster efter handel, bör inte 
omfattas.

system som bör vara tillåtna för handel 
med derivat som är godtagbara för handel
och har tillräcklig likviditetsnivå men som 
inte motsvarar de definierande kriterierna 
för existerande handelsplatser. System där 
inga verkliga transaktioner äger rum eller 
inga avtal ingås, som anslagstavlor för att 
annonsera köp- och säljintressen, andra 
enheter för att sammanföra eller gruppera 
potentiella köp- och säljintressen eller 
elektroniska bekräftelsetjänster efter 
handel, bör inte omfattas.

Or. en

Motivering

Med tanke på kravet att handla standardiserade, likvida derivat uteslutande på 
handelsplatser är det nödvändigt att se till att det finns en lämplig uppsättning 
handelsplatser. Vissa handelsplatser för derivat är redan godkända och reglerade som 
MTF-plattformar och bör kunna fortsätta att vara det även efter genomförandet av 
MiFID/MiFIR. OTF-kategorin bör kunna täcka in alla former av organiserad multilateral 
handel som krävs för att främja en väl fungerande och effektiv marknad.

Ändringsförslag 104
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att skapa större överblickbarhet på 
EU-marknaderna och lika 
konkurrensvillkor mellan olika 
handelsplatser är det nödvändigt att införa 
en ny kategori av organiserad 
handelsplattform (OTF-plattformar).
Denna nya kategori definieras brett för att
i dag och framöver kunna inbegripa alla 
typer av organiserade transaktioner och 
handelssystem som inte motsvarar 
existerande handelsplatsers funktioner 
eller regler. Lämpliga organisationskrav 
och regler om överblickbarhet som stöder 
effektiv prisbildning måste därför 

(7) För att göra EU-marknaderna 
transparentare och effektivare och skapa 
lika konkurrensvillkor mellan olika 
handelsplatser är det nödvändigt att
förtydliga att handelsplatser som bedriver 
samma typ av affärsverksamhet måste 
vara föremål för samma regler. I dag och 
framöver bör de existerande 
handelsplatserna kunna inbegripa alla 
typer av organiserade transaktioner och 
handelssystem. Samma organisations- och 
transparenskrav som stöder effektiv 
prisbildning bör gälla för plattformar som
har identiska regler för transparens, icke-
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tillämpas. Den nya kategorin inbegriper 
matchningssystem som kan beskrivas som 
ett internt elektroniskt matchningssystem
(broker crossing systems) som används av 
ett värdepappersföretag och utför 
kundorder gentemot andra kundorder. Den 
nya kategorin innefattar även system som 
är tillåtna för handel med derivat som är 
godtagbara för clearing och har tillräcklig 
likviditetsnivå. System där inga verkliga 
transaktioner äger rum eller inga avtal 
ingås, som anslagstavlor för att annonsera 
köp- och säljintressen, andra enheter för att 
sammanföra eller gruppera potentiella
köp- och säljintressen eller elektroniska 
bekräftelsetjänster efter handel, bör inte 
omfattas.

diskretionärt utförande, icke-
diskriminerande tillträde och full 
marknadsövervakning. Definitionerna av 
reglerade marknader, MTF-plattformar 
och SI-handlare bör garantera att ”broker 
crossing systems” som kan beskrivas som 
ett internt elektroniskt matchningssystem 
som används av ett värdepappersföretag 
och utför kundorder gentemot andra 
kundorder, regleras endera som 
MTF-plattform eller SI-handlare, 
beroende på vilken handelsfunktion de 
har, dvs. multilateral eller bilateral. De 
nya definitionerna av reglerad marknad, 
MTF-plattform och SI-handlare bör även
innefatta system som är tillåtna för handel 
med derivat som är godtagbara för clearing 
och har tillräcklig likviditetsnivå. System 
där inga verkliga transaktioner äger rum 
eller inga avtal ingås, som anslagstavlor för 
att annonsera köp- och säljintressen, andra 
enheter för att sammanföra eller gruppera 
potentiella köp- och säljintressen eller 
elektroniska bekräftelsetjänster efter 
handel, bör emellertid fortsätta att 
definieras som OTC-system.

Or. en

Motivering

Alla handelsplattformar som drivs av marknadsplatsoperatörer eller värdepappersföretag bör 
följa samma regler, inbegripet transparens, icke-diskretionärt utförande, icke-
diskriminerande tillträde och full marknadsövervakning. En marknadsplats där de enskilda 
plattformarna inte följer samma regler, särskilt icke-diskretionärt utförande, skulle äventyra 
prisbildningsprocessen och investerarskyddet.

Ändringsförslag 105
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att skapa större överblickbarhet på (7) För att göra EU-marknaderna 
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EU-marknaderna och lika 
konkurrensvillkor mellan olika 
handelsplatser är det nödvändigt att införa 
en ny kategori av organiserad 
handelsplattform (OTF-plattformar).
Denna nya kategori definieras brett för att 
i dag och framöver kunna inbegripa alla 
typer av organiserade transaktioner och 
handelssystem som inte motsvarar 
existerande handelsplatsers funktioner 
eller regler. Lämpliga organisationskrav 
och regler om överblickbarhet som stöder 
effektiv prisbildning måste därför
tillämpas. Den nya kategorin inbegriper 
matchningssystem som kan beskrivas som 
ett internt elektroniskt matchningssystem
(broker crossing systems) som används av 
ett värdepappersföretag och utför 
kundorder gentemot andra kundorder. Den 
nya kategorin innefattar även system som 
är tillåtna för handel med derivat som är 
godtagbara för clearing och har tillräcklig 
likviditetsnivå. System där inga verkliga 
transaktioner äger rum eller inga avtal 
ingås, som anslagstavlor för att annonsera 
köp- och säljintressen, andra enheter för att 
sammanföra eller gruppera potentiella
köp- och säljintressen eller elektroniska 
bekräftelsetjänster efter handel, bör inte 
omfattas.

effektivare och transparentare och skapa 
lika konkurrensvillkor mellan olika 
handelsplatser är det nödvändigt att
förtydliga att handelsplatser som erbjuder 
samma tjänster måste vara föremål för 
samma regler. De existerande 
handelsplatserna bör kunna inbegripa alla 
typer av organiserade transaktioner och 
handelssystem. Handeln måste bli föremål 
för marknadsregler (dvs. transparens, 
icke-diskretionärt utförande, icke-
diskriminerande tillträde, och full 
marknadsövervakning).
Organisationskraven och 
transparensreglerna som stöder effektiv 
prisbildning bör därför vara samma och 
bli föremål för lämpliga marknadsregler.
Förtydligandena av definitionerna av 
reglerade marknader, MTF-plattformar 
och SI-handlare bör säkerställa att 
”broker crossing systems” som kan 
beskrivas som ett internt elektroniskt 
matchningssystem som används av ett 
värdepappersföretag och utför kundorder
mot andra kundorder, regleras endera som 
MTF-plattform eller SI-handlare, 
beroende på om de utför multilateral eller 
bilateral handel. De förtydligade 
definitionerna av reglerad marknad, 
MTF-plattform och SI-handlare bör även
innefatta system som är tillåtna för handel 
med derivat som är godtagbara för clearing 
och har tillräcklig likviditetsnivå. System 
där inga verkliga transaktioner äger rum 
eller inga avtal ingås, som anslagstavlor för 
att annonsera köp- och säljintressen, andra 
enheter för att sammanföra eller gruppera 
potentiella köp- och säljintressen eller 
elektroniska bekräftelsetjänster efter 
handel, bör däremot fortsätta att utföras 
på OTC-basis.

Or. en

Ändringsförslag 106
Pascal Canfin
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att skapa större överblickbarhet på 
EU-marknaderna och lika 
konkurrensvillkor mellan olika 
handelsplatser är det nödvändigt att införa 
en ny kategori av organiserad 
handelsplattform (OTF-plattformar).
Denna nya kategori definieras brett för att i 
dag och framöver kunna inbegripa alla 
typer av organiserade transaktioner och 
handelssystem som inte motsvarar
existerande handelsplatsers funktioner 
eller regler. Lämpliga organisationskrav 
och regler om överblickbarhet som stöder 
effektiv prisbildning måste därför 
tillämpas. Den nya kategorin inbegriper 
matchningssystem som kan beskrivas som 
ett internt elektroniskt matchningssystem 
(broker crossing systems) som används av 
ett värdepappersföretag och utför 
kundorder gentemot andra kundorder.
Den nya kategorin innefattar även system
som är tillåtna för handel med derivat 
som är godtagbara för clearing och har 
tillräcklig likviditetsnivå. System där inga 
verkliga transaktioner äger rum eller inga 
avtal ingås, som anslagstavlor för att 
annonsera köp- och säljintressen, andra 
enheter för att sammanföra eller gruppera 
potentiella köp- och säljintressen eller 
elektroniska bekräftelsetjänster efter 
handel, bör inte omfattas.

(7) För att skapa större överblickbarhet på 
EU-marknaderna och lika 
konkurrensvillkor mellan olika 
handelsplatser är det nödvändigt att införa 
en ny kategori av organiserad 
handelsplattform (OTF-plattformar).
Denna nya kategori definieras för att
endast täcka in fall där existerande
kategorier förefaller vara bristfälligt 
utformade. Lämpliga organisationskrav 
och regler om överblickbarhet som stöder 
effektiv prisbildning måste därför 
tillämpas. System där inga verkliga 
transaktioner äger rum eller inga avtal 
ingås, som anslagstavlor för att annonsera 
köp- och säljintressen, andra enheter för att 
sammanföra eller gruppera potentiella köp-
och säljintressen eller elektroniska 
bekräftelsetjänster efter handel, bör inte 
omfattas.

Or. en

Ändringsförslag 107
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För aktier bör interna 
ordermatchningssystem som inte är 
föremål för krav på transparens före 
handel kräva en auktorisation av den 
behöriga myndigheten. Den behöriga 
myndigheten bör i synnerhet se till att 
ingen deltagare i systemet har något 
företräde till information eller 
orderutförande.

Or. fr

Ändringsförslag 108
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) För att garantera kvaliteten på 
prisbildningsmekanismerna på 
aktiemarknaderna bör man se till att 
interna ordermatchningssystem som inte 
är föremål för krav på transparens före 
handel inte tar upp en för stor ordervolym 
i förhållande till marknadens allmänna 
volym. Därför bör det inte vara tillåtet att 
sammankoppla dessa system och det bör 
fastställas att dessa system över en viss 
tröskel åläggs att erhålla ställning som 
MTF-plattform eller i förekommande fall 
som reglerad marknad. Esma bör 
utarbeta tekniska standarder för att 
bestämma denna tröskel.

Or. fr

Ändringsförslag 109
Jean-Paul Gauzès
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Förslag till förordning
Skäl 7c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7c) Interna ordermatchningssystem är ett 
elektroniskt ordermatchningssystem 
avseende aktier eller liknande 
värdepapper som drivs av ett 
värdepappersföretag så att dess kundorder 
och i förekommande fall dess order för 
egen räkning kan utföras mot varandra.

Or. fr

Ändringsförslag 110
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Denna nya kategori av organiserad 
handelsplattform kommer att komplettera 
befintliga handelsplatser. Reglerade 
marknader och MTF-plattformar 
kännetecknas av att transaktioner utförs på 
ett icke-skönsmässigt sätt, medan en 
operatör av en OTF-plattform bör ha 
utrymme för skönsmässig bedömning vid 
utförandet av transaktioner. Regler om 
uppförande, bästa möjliga utförande och 
hantering av kundorder bör således gälla i 
samband med transaktioner som utförs på 
en OTF-plattform som drivs av ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör. Eftersom 
OTF-plattformen utgör en verklig 
handelsplattform bör plattformsoperatören 
dock vara neutral. Därför bör en operatör 
av en OTF-plattform inte ha rätt att på 
OTF-plattformen utföra transaktioner 
mellan flera tredje parters köp- och 
säljintressen i finansiella instrument, 

(8) Denna nya kategori av organiserad 
handelsplattform kommer att komplettera 
befintliga handelsplatser. Reglerade 
marknader och MTF-plattformar 
kännetecknas av att transaktioner utförs på 
ett icke-skönsmässigt sätt, medan en 
operatör av en OTF-plattform bör ha 
utrymme för skönsmässig bedömning vid 
utförandet av transaktioner. Regler om 
uppförande, bästa möjliga utförande och 
hantering av kundorder bör således gälla i 
samband med transaktioner som utförs på 
en OTF-plattform som drivs av ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör. Eftersom 
OTF-plattformen utgör en verklig 
handelsplattform bör plattformsoperatören 
dock vara neutral. Därför bör en operatör 
av en OTF-plattform inte ha rätt att på 
OTF-plattformen utföra transaktioner 
mellan flera tredje parters köp- och 
säljintressen i finansiella instrument, 
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innefattande kundorder som sammanförs i 
systemet, när transaktionerna utförs med 
utnyttjande av operatörens egna kapital.
Detta innebär även att operatören inte kan 
agera som systematisk internhandlare på 
den OTF-plattform som denne driver.

innefattande kundorder som sammanförs i 
systemet, när transaktionerna utförs med 
utnyttjande av operatörens egna kapital, 
annat än när det gäller företagets 
marketmakingverksamhet. Detta innebär 
även att operatören inte kan agera som 
systematisk internhandlare på den 
OTF-plattform som denne driver. Därför 
bör en operatör av OTF-plattform bli 
föremål för samma krav som en 
MTF-plattform när det gäller sund 
hantering av potentiella 
intressekonflikter. Enligt dessa krav bör 
OTF-plattformsoperatören säkerställa en 
operativ separering mellan sin 
verksamhet som OTF-plattform och sin 
egenhandel, så att en rättvis, korrekt och 
effektiv interaktion mellan många olika 
sälj- och köpintressen från tredje parter i 
system (inbegripet dem som avser handel 
med operatörens eget kapital).

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ålägger OTF-plattformar att införa sunda arrangemang för hantering 
av intressekonflikter i likhet med dem för MTF-plattformar. Det är nödvändigt att OTF-
plattformsoperatören förblir neutral när kundorder utförs mot egna order, och eftersom de 
nuvarande arrangemangen för hantering av intressekonflikter hos MTF-plattformar förefaller 
vara effektiva bör samma krav införas för OTF-plattformar.

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

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Denna nya kategori av organiserad 
handelsplattform kommer att komplettera 
befintliga handelsplatser. Reglerade 
marknader och MTF-plattformar
kännetecknas av att transaktioner utförs 
på ett icke-skönsmässigt sätt, medan en 

(8) Detta förtydligande av befintliga typer 
av handelsplatser behövs för att 
säkerställa att alla multilaterala och 
bilaterala handelsaktiviteter blir föremål 
för samma regler. I synnerhet behöver 
förtydligandena av definitionerna av och 
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operatör av en OTF-plattform bör ha 
utrymme för skönsmässig bedömning vid 
utförandet av transaktioner. Regler om 
uppförande, bästa möjliga utförande och 
hantering av kundorder bör således gälla i 
samband med transaktioner som utförs på 
en OTF-plattform som drivs av ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör. Eftersom
OTF-plattformen utgör en verklig
handelsplattform bör plattformsoperatören 
dock vara neutral. Därför bör en operatör 
av en OTF-plattform inte ha rätt att på 
OTF-plattformen utföra transaktioner 
mellan flera tredje parters köp- och 
säljintressen i finansiella instrument, 
innefattande kundorder som sammanförs 
i systemet, när transaktionerna utförs med 
utnyttjande av operatörens egna kapital.
Detta innebär även att operatören inte 
kan agera som systematisk internhandlare 
på den OTF-plattform som denne driver.

ordningarna som påläggs reglerade 
marknader och MTF-plattformar klarlägga
att båda handelsplatserna måste utföra
transaktioner på icke-skönsmässigt sätt.
Icke-skönsmässigt utförande av 
transaktioner på en reglerad marknad eller 
MTF-plattform är helt separerat från och 
utgör ett komplement till de krav gentemot 
kunderna som ställs på mellanhänder när 
de utför kundorder. Regler om 
uppförande, bästa möjliga utförande och 
hantering av kundorder bör fortsätta att
gälla i samband med transaktioner som 
utförs på en reglerad marknad eller 
MTF-plattform som drivs av ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör. Eftersom de 
marknadsrelaterade tillsynsskyldigheter 
som är kopplade till att driva en
handelsplattform skiljer sig från de 
skyldigheter gentemot kunder som en 
mellanhand har, bör dock båda typer av 
plattformar fortsätta att omfattas av 
kravet att leverera icke-skönsmässigt 
utförande.

Or. en

Motivering

Här klarläggs att icke-diskretionärt utförande är en central del av EU-regleringen av 
marknaden som det inte kan göras undantag från. Effekten av detta ändringsförslag kommer 
att vara att säkerställa att alla multilaterala handelsplattformar, oavsett om de är reglerade 
marknader eller MTF-plattformar, kommer fortsätta att ha icke-diskretionärt utförande.

Ändringsförslag 112
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Denna nya kategori av organiserad 
handelsplattform kommer att komplettera 
befintliga handelsplatser. Reglerade 

(8) Denna nya kategori av organiserad 
handelsplattform kommer att komplettera 
befintliga handelsplatser. Reglerade 
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marknader och MTF-plattformar 
kännetecknas av att transaktioner utförs på 
ett icke-skönsmässigt sätt, medan en 
operatör av en OTF-plattform bör ha 
utrymme för skönsmässig bedömning vid 
utförandet av transaktioner. Regler om 
uppförande, bästa möjliga utförande och 
hantering av kundorder bör således gälla i 
samband med transaktioner som utförs på 
en OTF-plattform som drivs av ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör. Eftersom 
OTF-plattformen utgör en verklig 
handelsplattform bör plattformsoperatören 
dock vara neutral. Därför bör en operatör 
av en OTF-plattform inte ha rätt att på
OTF-plattformen utföra transaktioner 
mellan flera tredje parters köp- och 
säljintressen i finansiella instrument, 
innefattande kundorder som sammanförs 
i systemet, när transaktionerna utförs med 
utnyttjande av operatörens egna kapital.
Detta innebär även att operatören inte kan 
agera som systematisk internhandlare på 
den OTF-plattform som denne driver.

marknader och MTF-plattformar 
kännetecknas av att transaktioner utförs på 
ett icke-skönsmässigt sätt, medan en 
operatör av en OTF-plattform bör ha 
utrymme för skönsmässig bedömning vid 
utförandet av transaktioner. Regler om 
uppförande, bästa möjliga utförande och 
hantering av kundorder bör således gälla i 
samband med transaktioner som utförs på 
en OTF-plattform som drivs av ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör. Eftersom 
OTF-plattformen utgör en verklig 
handelsplattform bör plattformsoperatören 
dock vara neutral. Detta bör innebära att 
operatören inte kan agera som systematisk 
internhandlare på den OTF-plattform som 
denne driver. Under vissa särskilda 
omständigheter bör en OTF-plattform 
kunna använda sitt eget kapital för att 
underlätta kundorder, särskilt på mindre 
likvida marknader och där det finns färre 
marknadsaktörer. Detta är särskilt 
relevant på andra marknader än 
aktiemarknaden.

Or. en

Motivering

För att en OTF-plattform ska kunna fungera krävs det att ett värdepappersföretag använder 
sitt eget kapital eftersom företag på köparsidan inte vill bli varandras motparter, vilket tillför 
oacceptabel risk till processen. Därför måste OTF-plattformsoperatörer kunna använda sitt 
eget kapital för att underlätta kundorder och på lämpligt sätt kompensera för den risk som tas 
genom att utföra ordern mot en kund.

Ändringsförslag 113
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Denna nya kategori av organiserad 
handelsplattform kommer att komplettera 

(8) Förtydligandet av befintliga typer av 
handelsplatser behövs för att säkerställa 



PE489.472v01-00 22/175 AM\901839SV.doc

SV

befintliga handelsplatser. Reglerade 
marknader och MTF-plattformar
kännetecknas av att transaktioner utförs 
på ett icke-skönsmässigt sätt, medan en 
operatör av en OTF-plattform bör ha 
utrymme för skönsmässig bedömning vid
utförandet av transaktioner. Regler om 
uppförande, bästa möjliga utförande och 
hantering av kundorder bör således gälla i 
samband med transaktioner som utförs på 
en OTF-plattform som drivs av ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör. Eftersom
OTF-plattformen utgör en verklig
handelsplattform bör plattformsoperatören 
dock vara neutral. Därför bör en operatör 
av en OTF-plattform inte ha rätt att på 
OTF-plattformen utföra transaktioner 
mellan flera tredje parters köp- och 
säljintressen i finansiella instrument, 
innefattande kundorder som sammanförs 
i systemet, när transaktionerna utförs med 
utnyttjande av operatörens egna kapital.
Detta innebär även att operatören inte 
kan agera som systematisk internhandlare 
på den OTF-plattform som denne driver.

att samma handelsaktiviteter blir föremål 
för samma regler. I synnerhet bör
förtydligandena av definitionerna av
reglerade marknader eller MTF-plattformar
tydliggöra att det icke-skönsmssiga 
utförandet av transaktioner på en reglerad 
marknad eller en MTF-plattform är helt 
skilt från och utgör ett komplement till de 
krav gentemot kunderna som ställs på 
mellanhänder när de utför kundorder.
Regler om uppförande, bästa möjliga 
utförande och hantering av kundorder bör
fortsätta att gälla i samband med 
transaktioner som utförs på en reglerad 
marknad eller MTF-plattform som drivs 
av ett värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör. Eftersom de 
marknadsrelaterade regler som är 
förknippade med att driva en
handelsplattform skiljer sig från de 
skyldigheter gentemot kunder som en 
mellanhand har, bör dock båda typer av 
plattformar fortsätta att omfattas av 
kravet att leverera icke-skönsmässigt 
utförande.

Or. en

Motivering

Alla handelsplattformar som drivs av marknadsplatsoperatörer eller värdepappersföretag bör 
följa samma regler, inbegripet transparens, icke-diskretionärt utförande, icke-
diskriminerande tillträde och full marknadsövervakning. En marknadsplats där de enskilda 
plattformarna inte följer samma regler, särskilt icke-diskretionärt utförande, skulle äventyra 
prisbildningsprocessen och investerarskyddet.

Ändringsförslag 114
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Denna nya kategori av organiserad (8) Denna nya kategori av organiserad 
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handelsplattform kommer att komplettera 
befintliga handelsplatser. Reglerade 
marknader och MTF-plattformar 
kännetecknas av att transaktioner utförs på 
ett icke-skönsmässigt sätt, medan en 
operatör av en OTF-plattform bör ha 
utrymme för skönsmässig bedömning vid 
utförandet av transaktioner. Regler om 
uppförande, bästa möjliga utförande och 
hantering av kundorder bör således gälla i 
samband med transaktioner som utförs på 
en OTF-plattform som drivs av ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör. Eftersom 
OTF-plattformen utgör en verklig 
handelsplattform bör plattformsoperatören 
dock vara neutral. Därför bör en operatör 
av en OTF-plattform inte ha rätt att på 
OTF-plattformen utföra transaktioner 
mellan flera tredje parters köp- och 
säljintressen i finansiella instrument, 
innefattande kundorder som sammanförs i 
systemet, när transaktionerna utförs med 
utnyttjande av operatörens egna kapital.
Detta innebär även att operatören inte 
kan agera som systematisk internhandlare 
på den OTF-plattform som denne driver.

handelsplattform kommer att komplettera 
befintliga handelsplatser. Reglerade 
marknader och MTF-plattformar 
kännetecknas av att transaktioner utförs på 
ett icke-skönsmässigt sätt, medan en 
operatör av en OTF-plattform bör ha 
utrymme för skönsmässig bedömning vid 
utförandet av transaktioner. Regler om 
uppförande, bästa möjliga utförande, 
inbegripet hantering av intressekonflikter,
och hantering av kundorder bör således 
gälla i samband med transaktioner som 
utförs på en OTF-plattform som drivs av 
ett värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör. Eftersom 
OTF-plattformen utgör en verklig 
handelsplattform bör plattformsoperatören 
dock vara neutral. Därför bör en operatör 
av en OTF-plattform inte ha rätt att på 
OTF-plattformen utföra transaktioner 
mellan flera tredje parters köp- och 
säljintressen i finansiella instrument, 
innefattande kundorder som sammanförs i 
systemet, när transaktionerna utförs med 
utnyttjande av operatörens egna kapital, 
med undantag för när eget kapital 
utnyttjas för underlätta kundorder.

Or. en

Ändringsförslag 115
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Denna nya kategori av organiserad 
handelsplattform kommer att komplettera 
befintliga handelsplatser. Reglerade 
marknader och MTF-plattformar
kännetecknas av att transaktioner utförs 
på ett icke-skönsmässigt sätt, medan en 
operatör av en OTF-plattform bör ha 
utrymme för skönsmässig bedömning vid 

(8) Förtydligandet av befintliga typer av 
reglerade marknader, MTF-plattformar 
och SI-handlare behövs för att säkerställa 
att alla multilaterala och bilaterala 
handelsaktiviteter blir föremål för samma 
regler. I synnerhet behöver 
förtydligandena av definitionerna och 
ordningarna som införs på reglerade 
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utförandet av transaktioner. Regler om 
uppförande, bästa möjliga utförande och 
hantering av kundorder bör således gälla i 
samband med transaktioner som utförs på 
en OTF-plattform som drivs av ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör. Eftersom 
OTF-plattformen utgör en verklig 
handelsplattform bör 
plattformsoperatören dock vara neutral.
Därför bör en operatör av en 
OTF-plattform inte ha rätt att på 
OTF-plattformen utföra transaktioner 
mellan flera tredje parters köp- och 
säljintressen i finansiella instrument, 
innefattande kundorder som sammanförs 
i systemet, när transaktionerna utförs med 
utnyttjande av operatörens egna kapital.
Detta innebär även att operatören inte 
kan agera som systematisk internhandlare 
på den OTF-plattform som denne driver.

marknader och MTF-plattformar klarlägga
att båda handelsplatserna måste utföra
transaktioner på icke-skönsmässigt sätt.
Regler om uppförande, bästa möjliga 
utförande och hantering av kundorder bör
fortsätta att gälla i samband med 
transaktioner som utförs på en reglerad 
marknad eller MTF-plattform som drivs 
av ett värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör, utöver andra 
marknadsrelaterade regler.

Or. en

Ändringsförslag 116
Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Denna nya kategori av organiserad 
handelsplattform kommer att komplettera 
befintliga handelsplatser. Reglerade 
marknader och MTF-plattformar 
kännetecknas av att transaktioner utförs på 
ett icke-skönsmässigt sätt, medan en 
operatör av en OTF-plattform bör ha 
utrymme för skönsmässig bedömning vid 
utförandet av transaktioner. Regler om 
uppförande, bästa möjliga utförande och 
hantering av kundorder bör således gälla i 
samband med transaktioner som utförs på 
en OTF-plattform som drivs av ett 
värdepappersföretag eller en 

(8) Denna nya kategori av organiserad 
handelsplattform kommer att komplettera 
befintliga handelsplatser. Reglerade 
marknader och MTF-plattformar 
kännetecknas av att transaktioner utförs på 
ett icke-skönsmässigt sätt, medan en 
operatör av en OTF-plattform som bara är 
tillgänglig för sina kunder med undantag 
för kreditinstitut och värdepappersföretag
bör ha utrymme för skönsmässig 
bedömning vid utförandet av transaktioner.
Regler om uppförande, bästa möjliga 
utförande och hantering av kundorder bör 
således gälla i samband med transaktioner 
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marknadsplatsoperatör. Eftersom 
OTF-plattformen utgör en verklig 
handelsplattform bör plattformsoperatören 
dock vara neutral. Därför bör en operatör 
av en OTF-plattform inte ha rätt att på 
OTF-plattformen utföra transaktioner 
mellan flera tredje parters köp- och 
säljintressen i finansiella instrument, 
innefattande kundorder som sammanförs i 
systemet, när transaktionerna utförs med 
utnyttjande av operatörens egna kapital.
Detta innebär även att operatören inte kan 
agera som systematisk internhandlare på 
den OTF-plattform som denne driver.

som utförs på en OTF-plattform som bara 
är tillgänglig för egna kunder drivs av ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör. Eftersom 
OTF-plattformen utgör en verklig 
handelsplattform bör plattformsoperatören 
dock vara neutral. Därför bör en operatör 
av en OTF-plattform som tillhandahåller 
organiserat utförande och anordnande av 
handel med aktier inte ha rätt att på 
OTF-plattformen utföra transaktioner 
mellan flera tredje parters köp- och 
säljintressen i finansiella instrument, 
innefattande kundorder som sammanförs i 
systemet, när transaktionerna utförs med 
utnyttjande av operatörens egna kapital.
Detta innebär även att operatören inte kan 
agera som systematisk internhandlare på 
den OTF-plattform som denne driver.

Or. en

Ändringsförslag 117
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) All organiserad handel bör ske på 
reglerade handelsplatser och med full 
överblickbarhet både före och efter handel.
Kraven på överblickbarhet bör således 
gälla för alla typer av handelsplatser och 
för alla finansiella instrument som handlas 
där.

(9) All organiserad handel bör ske på 
reglerade handelsplatser och med maximal 
transparens både före och efter handel.
Lämpligt kalibrerade transparenskrav bör 
således gälla för alla typer av 
handelsplatser och för alla finansiella 
instrument som handlas där.

Or. en

Motivering

Texten i skäl 9 bör stämma överens med skälen 12 och 14. Ordet full visar att ingen 
kalibrering är avsedd.
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Ändringsförslag 118
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) All organiserad handel bör ske på 
reglerade handelsplatser och med full 
överblickbarhet både före och efter handel.
Kraven på överblickbarhet bör således 
gälla för alla typer av handelsplatser och 
för alla finansiella instrument som handlas 
där.

(9) All organiserad handel bör ske på 
reglerade handelsplatser och med full
transparens både före och efter handel
såsom tillämpligt. Kraven på 
överblickbarhet bör således gälla för alla 
typer av handelsplatser och för alla 
finansiella instrument som handlas där.

Or. en

Ändringsförslag 119
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Finanskrisen har uppenbarat särskilda 
svagheter i fråga om marknadsaktörernas 
tillgång till information om 
handelsmöjligheter och priser på 
finansiella instrument som inte är aktier, i 
synnerhet när det gäller tidpunkt, grad av 
storleksmässig diversifiering, likvärdig 
tillgång och tillförlitlighet. Det bör införas 
krav på insyn före och efter handel som 
beaktar de olika egenskaperna och 
marknadsstrukturerna hos specifika typer 
av instrument som inte är aktier. För att 
skapa ett sunt och överblickbart regelverk 
för alla berörda instrument bör dessa krav 
vara tillämpliga på obligationer och 
strukturerade finansiella produkter med 
tillhörande prospekt eller som tagits upp 

(12) Finanskrisen har uppenbarat särskilda 
svagheter i fråga om marknadsaktörernas 
tillgång till information om 
handelsmöjligheter och priser på 
finansiella instrument som inte är aktier, i 
synnerhet när det gäller tidpunkt, grad av 
storleksmässig diversifiering, likvärdig 
tillgång och tillförlitlighet. Det bör införas 
krav på insyn före och efter handel som 
beaktar de olika egenskaperna och 
marknadsstrukturerna hos specifika typer 
av instrument som inte är aktier. För att 
skapa ett sunt och överblickbart regelverk 
för alla berörda instrument bör dessa krav 
vara tillämpliga på obligationer och 
strukturerade finansiella produkter med 
tillhörande prospekt eller som tagits upp 



AM\901839SV.doc 27/175 PE489.472v01-00

SV

till handel på en reglerad marknad eller är 
föremål för handel på en MTF-plattform 
eller OTF-plattform, derivat som handlas 
eller tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller en MTF- eller 
OTF-plattform eller som är godtagbar för 
central clearing samt, när det gäller insyn 
efter handel, derivat som rapporteras till 
centrala transaktionsregister. Således skulle 
endast de finansiella instrument som 
uteslutande handlas på OTC-marknaden 
och som anses vara särskilt icke-likvida
eller är skräddarsydda undantas från
insynskraven.

till handel på en reglerad marknad eller är 
föremål för handel på en MTF-plattform 
eller OTF-plattform, derivat som handlas 
eller tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller en MTF- eller 
OTF-plattform eller som är godtagbar för 
central clearing samt, när det gäller insyn 
efter handel, derivat som rapporteras till 
centrala transaktionsregister. Således skulle 
endast de finansiella instrument som 
uteslutande handlas på OTC-marknaden 
och som inte anses vara tillräckligt likvida
eller är skräddarsydda undantas från
kraven på transparens före och efter 
handel.

Or. en

Motivering

Likviditet är en avgörande faktor för att pensionärer och slutinvesterare ska kunna behålla 
tillräckliga inkomster. Att tvinga fram transparens före handel skulle leda till minskad 
likviditet. Transparens efter handel behövs även för ren OTC.

Ändringsförslag 120
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Finanskrisen har uppenbarat särskilda 
svagheter i fråga om marknadsaktörernas 
tillgång till information om 
handelsmöjligheter och priser på 
finansiella instrument som inte är aktier, i 
synnerhet när det gäller tidpunkt, grad av 
storleksmässig diversifiering, likvärdig 
tillgång och tillförlitlighet. Det bör införas 
krav på insyn före och efter handel som 
beaktar de olika egenskaperna och 
marknadsstrukturerna hos specifika typer 
av instrument som inte är aktier. För att 
skapa ett sunt och överblickbart regelverk 
för alla berörda instrument bör dessa krav 

(12) Finanskrisen har uppenbarat särskilda 
svagheter i fråga om marknadsaktörernas 
tillgång till information om 
handelsmöjligheter och priser på 
finansiella instrument som inte är aktier, i 
synnerhet när det gäller tidpunkt, grad av 
storleksmässig diversifiering, likvärdig 
tillgång och tillförlitlighet. Det bör införas
korrekta och lägliga transparenskrav efter 
handel som beaktar de olika egenskaperna 
och marknadsstrukturerna hos specifika 
typer av instrument som inte är aktier. För 
att skapa ett sunt och överblickbart 
regelverk för alla berörda instrument bör 
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vara tillämpliga på obligationer och 
strukturerade finansiella produkter med 
tillhörande prospekt eller som tagits upp 
till handel på en reglerad marknad eller är 
föremål för handel på en MTF-plattform 
eller OTF-plattform, derivat som handlas 
eller tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller en MTF- eller 
OTF-plattform eller som är godtagbar för 
central clearing samt, när det gäller insyn 
efter handel, derivat som rapporteras till 
centrala transaktionsregister. Således skulle 
endast de finansiella instrument som 
uteslutande handlas på OTC-marknaden 
och som anses vara särskilt icke-likvida 
eller är skräddarsydda undantas från 
insynskraven.

dessa krav vara tillämpliga på obligationer 
och strukturerade finansiella produkter 
med tillhörande prospekt eller som tagits 
upp till handel på en reglerad marknad eller 
är föremål för handel på en MTF-plattform 
eller OTF-plattform, derivat som handlas 
eller tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller en MTF- eller 
OTF-plattform eller som är godtagbar för 
central clearing samt, när det gäller insyn 
efter handel, derivat som rapporteras till 
centrala transaktionsregister. Således skulle 
endast de finansiella instrument som 
uteslutande handlas på OTC-marknaden 
och som anses vara särskilt icke-likvida 
eller är skräddarsydda undantas från 
insynskraven.

Or. en

Ändringsförslag 121
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Finanskrisen har uppenbarat särskilda 
svagheter i fråga om marknadsaktörernas 
tillgång till information om 
handelsmöjligheter och priser på 
finansiella instrument som inte är aktier, i 
synnerhet när det gäller tidpunkt, grad av 
storleksmässig diversifiering, likvärdig 
tillgång och tillförlitlighet. Det bör införas 
krav på insyn före och efter handel som 
beaktar de olika egenskaperna och 
marknadsstrukturerna hos specifika typer 
av instrument som inte är aktier. För att 
skapa ett sunt och överblickbart regelverk 
för alla berörda instrument bör dessa krav 
vara tillämpliga på obligationer och 
strukturerade finansiella produkter med 
tillhörande prospekt eller som tagits upp 
till handel på en reglerad marknad eller är 

(12) Finanskrisen har uppenbarat särskilda 
svagheter i fråga om marknadsaktörernas 
tillgång till information om 
handelsmöjligheter och priser på 
finansiella instrument som inte är aktier, i 
synnerhet när det gäller tidpunkt, grad av 
storleksmässig diversifiering, likvärdig 
tillgång och tillförlitlighet. Det bör införas 
krav på insyn före och efter handel som 
beaktar de olika egenskaperna och 
marknadsstrukturerna hos specifika typer 
av instrument som inte är aktier. För att 
skapa ett sunt och överblickbart regelverk 
för alla berörda instrument bör dessa krav 
vara tillämpliga på obligationer och 
strukturerade finansiella produkter med 
tillhörande prospekt eller som tagits upp 
till handel på en reglerad marknad eller är 
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föremål för handel på en MTF-plattform
eller OTF-plattform, derivat som handlas 
eller tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller en MTF- eller
OTF-plattform eller som är godtagbar för 
central clearing samt, när det gäller insyn 
efter handel, derivat som rapporteras till 
centrala transaktionsregister. Således skulle 
endast de finansiella instrument som 
uteslutande handlas på OTC-marknaden 
och som anses vara särskilt icke-likvida 
eller är skräddarsydda undantas från 
insynskraven.

föremål för handel på en MTF-plattform, 
derivat som handlas eller tagits upp till 
handel på en reglerad marknad eller en
MTF-plattform eller som är godtagbar för 
central clearing samt, när det gäller insyn 
efter handel, derivat som rapporteras till 
centrala transaktionsregister. Således skulle 
endast de finansiella instrument som 
uteslutande handlas på OTC-marknaden 
och som anses vara särskilt icke-likvida 
eller är skräddarsydda undantas från 
insynskraven.

Or. en

Motivering

Alla handelsplattformar som drivs av marknadsoperatörer eller värdepappersföretag bör 
följa samma regler när det gäller transparens, icke-diskretionärt utförande, icke-
diskriminerande tillträde och full marknadsövervakning. En marknadsplats där de enskilda 
plattformarna inte följer samma regler, särskilt icke-diskretionärt utförande, skulle äventyra 
prisbildningsprocessen och investerarskyddet.

Ändringsförslag 122
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Finanskrisen har uppenbarat särskilda 
svagheter i fråga om marknadsaktörernas 
tillgång till information om 
handelsmöjligheter och priser på 
finansiella instrument som inte är aktier, i 
synnerhet när det gäller tidpunkt, grad av 
storleksmässig diversifiering, likvärdig 
tillgång och tillförlitlighet. Det bör införas 
krav på insyn före och efter handel som 
beaktar de olika egenskaperna och 
marknadsstrukturerna hos specifika typer 
av instrument som inte är aktier. För att 
skapa ett sunt och överblickbart regelverk 
för alla berörda instrument bör dessa krav 

(12) Finanskrisen har uppenbarat särskilda 
svagheter i fråga om marknadsaktörernas 
tillgång till information om 
handelsmöjligheter och priser på 
finansiella instrument som inte är aktier, i 
synnerhet när det gäller tidpunkt, grad av 
storleksmässig diversifiering, likvärdig 
tillgång och tillförlitlighet. Det bör införas 
krav på insyn före och efter handel som 
beaktar de olika egenskaperna och 
marknadsstrukturerna hos specifika typer 
av instrument som inte är aktier. För att 
skapa ett sunt och överblickbart regelverk 
för alla berörda instrument bör dessa krav 



PE489.472v01-00 30/175 AM\901839SV.doc

SV

vara tillämpliga på obligationer och 
strukturerade finansiella produkter med 
tillhörande prospekt eller som tagits upp 
till handel på en reglerad marknad eller är 
föremål för handel på en MTF-plattform 
eller OTF-plattform, derivat som handlas 
eller tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller en MTF- eller 
OTF-plattform eller som är godtagbar för 
central clearing samt, när det gäller insyn 
efter handel, derivat som rapporteras till 
centrala transaktionsregister. Således skulle 
endast de finansiella instrument som 
uteslutande handlas på OTC-marknaden 
och som anses vara särskilt icke-likvida
eller är skräddarsydda undantas från 
insynskraven.

vara tillämpliga på obligationer och 
strukturerade finansiella produkter med 
tillhörande prospekt och som tagits upp till 
handel på en reglerad marknad eller är 
föremål för handel på en MTF-plattform 
eller OTF-plattform, derivat som handlas 
eller tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller en MTF- eller 
OTF-plattform och som är godtagbar för 
central clearing samt, när det gäller insyn 
efter handel, derivat som rapporteras till 
centrala transaktionsregister. Således skulle 
endast de finansiella instrument som 
uteslutande handlas på OTC-marknaden 
och som inte anses vara tillräckligt likvida
eller är skräddarsydda undantas från 
insynskraven.

Or. en

Ändringsförslag 123
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Finanskrisen har uppenbarat särskilda 
svagheter i fråga om marknadsaktörernas 
tillgång till information om 
handelsmöjligheter och priser på 
finansiella instrument som inte är aktier, i 
synnerhet när det gäller tidpunkt, grad av 
storleksmässig diversifiering, likvärdig 
tillgång och tillförlitlighet. Det bör införas 
krav på insyn före och efter handel som 
beaktar de olika egenskaperna och 
marknadsstrukturerna hos specifika typer 
av instrument som inte är aktier. För att 
skapa ett sunt och överblickbart regelverk 
för alla berörda instrument bör dessa krav 
vara tillämpliga på obligationer och 
strukturerade finansiella produkter med 
tillhörande prospekt eller som tagits upp 
till handel på en reglerad marknad eller är 

(12) Finanskrisen har uppenbarat särskilda 
svagheter i fråga om marknadsaktörernas 
tillgång till information om 
handelsmöjligheter och priser på 
finansiella instrument som inte är aktier, i 
synnerhet när det gäller tidpunkt, grad av 
storleksmässig diversifiering, likvärdig 
tillgång och tillförlitlighet. Det bör införas 
krav på insyn före och efter handel som 
beaktar de olika egenskaperna och 
marknadsstrukturerna hos specifika typer 
av instrument som inte är aktier. För att 
skapa ett sunt och överblickbart regelverk 
för alla berörda instrument bör dessa krav 
vara tillämpliga på obligationer och 
strukturerade finansiella produkter med 
tillhörande prospekt eller som tagits upp 
till handel på en reglerad marknad eller är 
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föremål för handel på en MTF-plattform
eller OTF-plattform, derivat som handlas 
eller tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller en MTF- eller
OTF-plattform eller som är godtagbar för 
central clearing samt, när det gäller insyn 
efter handel, derivat som rapporteras till 
centrala transaktionsregister. Således skulle 
endast de finansiella instrument som 
uteslutande handlas på OTC-marknaden 
och som anses vara särskilt icke-likvida 
eller är skräddarsydda undantas från 
insynskraven.

föremål för handel på en MTF-plattform, 
derivat som handlas eller tagits upp till 
handel på en reglerad marknad eller en
MTF-plattform eller som är godtagbar för 
central clearing samt, när det gäller insyn 
efter handel, derivat som rapporteras till 
centrala transaktionsregister. Således skulle 
endast de finansiella instrument som 
uteslutande handlas på OTC-marknaden 
och som anses vara särskilt icke-likvida 
eller är skräddarsydda undantas från 
insynskraven.

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Ändringsförslag 124
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Finanskrisen har uppenbarat särskilda 
svagheter i fråga om marknadsaktörernas 
tillgång till information om 
handelsmöjligheter och priser på 
finansiella instrument som inte är aktier, i 
synnerhet när det gäller tidpunkt, grad av 
storleksmässig diversifiering, likvärdig 
tillgång och tillförlitlighet. Det bör införas 
krav på insyn före och efter handel som 
beaktar de olika egenskaperna och 
marknadsstrukturerna hos specifika typer 
av instrument som inte är aktier. För att 
skapa ett sunt och överblickbart regelverk 
för alla berörda instrument bör dessa krav 
vara tillämpliga på obligationer och 
strukturerade finansiella produkter med 
tillhörande prospekt eller som tagits upp 

(12) Finanskrisen har uppenbarat särskilda 
svagheter i fråga om marknadsaktörernas 
tillgång till information om 
handelsmöjligheter och priser på 
finansiella instrument som inte är aktier, i 
synnerhet när det gäller tidpunkt, grad av 
storleksmässig diversifiering, likvärdig 
tillgång och tillförlitlighet. Det bör införas 
krav på insyn före och efter handel som 
beaktar de olika egenskaperna och 
marknadsstrukturerna hos specifika typer 
av instrument som inte är aktier. För att 
skapa ett sunt och överblickbart regelverk 
för alla berörda instrument bör dessa krav 
vara tillämpliga på obligationer och 
strukturerade finansiella produkter med 
tillhörande prospekt eller som tagits upp 
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till handel på en reglerad marknad eller är 
föremål för handel på en MTF-plattform 
eller OTF-plattform, derivat som handlas 
eller tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller en MTF- eller 
OTF-plattform eller som är godtagbar för 
central clearing samt, när det gäller insyn 
efter handel, derivat som rapporteras till 
centrala transaktionsregister. Således 
skulle endast de finansiella instrument 
som uteslutande handlas på 
OTC-marknaden och som anses vara 
särskilt icke-likvida eller är 
skräddarsydda undantas från 
insynskraven.

till handel på en reglerad marknad eller är 
föremål för handel på en MTF-plattform 
eller OTF-plattform, derivat som handlas 
eller tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller en MTF- eller 
OTF-plattform eller som är godtagbar för 
central clearing samt, när det gäller insyn 
efter handel, derivat som rapporteras till 
centrala transaktionsregister.

Or. en

Ändringsförslag 125
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Valutamarknaden är avgörande för 
många exportinriktade företag. Det är 
därför viktigt att säkerställa transparens 
och marknadsintegritet på 
valutamarknaderna. Dessa principer 
skulle högst sannolikt äventyras av alltför 
stor brist på transparens på 
valutaderivatmarknaderna.
Transparenskraven för derivat bör därför 
även omfatta dessa värdepapper som ger 
upphov till en kontantavveckling som 
bestäms med referens till valutor 
(”valutaswappar”). Affärer med 
betalningsinstrument på 
spotmarknaderna för valutor bör dock 
undantas från alla krav enligt detta 
direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 126
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För att garantera rättssäkerheten är 
det viktigt att klarlägga att inget 
försäkringsavtal avseende någon aktivitet 
som avses i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG om upptagande och 
utövande av försäkrings- och 
återförsäkringsverksamhet (Solvens II), 
om det ingås med ett försäkringsföretag, 
ett återförsäkringsföretag, ett tredjelands 
försäkringsföretag eller tredjelands 
återförsäkringsföretag, utgör derivat eller 
derivatkontrakt enligt denna förordning.   

Or. en

Ändringsförslag 127
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13b) När det gäller transparens före 
handel och på marknader för andra 
värdepapper än aktier är det viktigt att 
beakta icke-finansiella företags behov.
För närvarande använder sig icke-
finansiella företag av elektroniska 
plattformar för budbegäran. Dessa 
elektroniska plattformar används av
huvuddelen av icke-finansiella 
slutanvändare som ett effektivt sätt att 
begära priser för OTC-
derivattransaktioner från ett antal 
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finansiella motparter samtidigt, vilket 
därmed leder till konkurrenskraftiga 
priser och innebär ett enkelt och effektivt 
sätt att genomföra transaktioner. Avsikten 
med denna förordning är inte att 
förhindra voice-handel eller denna 
elektroniska metod för att begära ett bud 
för en specifik transaktion genom att 
tillämpa krav på transparens före handel 
på dem.

Or. en

Ändringsförslag 128
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att garantera att enhetliga villkor 
tillämpas för olika handelsplatser bör 
samma krav på insyn före och efter handel 
gälla för olika typer av handelsplatser.
Insynskraven bör anpassas till olika typer 
av instrument, däribland aktier, 
obligationer och derivat, och olika typer av 
handel som orderbokssystem och
budbaserade system samt hybrid- och voice 
broking-system, och ta hänsyn till 
nationella marknaders emissionspraxis, 
transaktionsvolym och egenskaper.

(14) För att garantera att enhetliga villkor 
tillämpas för olika handelsplatser bör 
samma krav på insyn före och efter handel 
gälla för olika typer av handelsplatser.
Transparenskraven bör anpassas till
egenskaperna för varje typ av finansiellt 
instrument och finansiell marknad och 
bör därför kalibreras för olika typer av 
instrument, däribland aktier, obligationer 
och derivat, och olika typer av handel som 
orderbokssystem, budbaserade system samt
system för budbegäran (RFQ-system) och 
click-to-trade-system samt hybrid- och 
voice broking-system (dvs. 
marknadsmodellen) och ta hänsyn till
emissioner, handelsaktivitet, antal och typ 
av marknadsaktörer, order- eller 
transaktionsstorlek, nationella marknaders
egenskaper, såsom valutaområde, typ av 
emittenter, marknadsstorlek, 
marknadsmognad och andra relevanta 
kriterier för att bedöma likviditeten på en 
viss marknad.
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Or. en

Motivering

För mindre obligationsmarknader är antalet aktörer viktigt eftersom likviditeten beror på hur 
många investerare som finns på marknaden. Det bör vara möjligt att ta hänsyn till typen och 
antalet marknadsaktörer när kraven på transparens före och efter handel kalibreras.
Modellen med budbegäran där kunderna söker det bästa priset från olika handlare för icke-
likvida instrument är också viktig för obligationsmarknaderna.

Ändringsförslag 129
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att garantera att enhetliga villkor 
tillämpas för olika handelsplatser bör 
samma krav på insyn före och efter handel 
gälla för olika typer av handelsplatser.
Insynskraven bör anpassas till olika typer 
av instrument, däribland aktier, 
obligationer och derivat, och olika typer av 
handel som orderbokssystem och 
budbaserade system samt hybrid- och voice 
broking-system, och ta hänsyn till 
nationella marknaders emissionspraxis, 
transaktionsvolym och egenskaper.

(14) För att garantera att enhetliga villkor 
tillämpas för olika handelsplatser bör 
samma krav på insyn före och efter handel 
gälla för olika typer av handelsplatser.
Insynskraven bör anpassas till olika typer 
av instrument, däribland aktier, 
obligationer och derivat, och olika typer av 
handel som orderbokssystem och 
budbaserade system såsom RFQ-systemet
samt hybrid- och voice broking-system, 
och ta hänsyn till nationella marknaders 
emissionspraxis, transaktionsvolym och 
egenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 130
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att garantera att enhetliga villkor 
tillämpas för olika handelsplatser bör 
samma krav på insyn före och efter handel 

(14) För att garantera att enhetliga villkor 
tillämpas för olika handelsplatser bör 
samma krav på insyn före och efter handel 
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gälla för olika typer av handelsplatser.
Insynskraven bör anpassas till olika typer 
av instrument, däribland aktier, 
obligationer och derivat, och olika typer av 
handel som orderbokssystem och
budbaserade system samt hybrid- och voice 
broking-system, och ta hänsyn till 
nationella marknaders emissionspraxis, 
transaktionsvolym och egenskaper.

gälla för olika typer av handelsplatser.
Insynskraven bör anpassas till olika typer 
av instrument, däribland aktier, 
obligationer och derivat, och olika typer av 
handel som orderbokssystem, budbaserade 
system såsom RFQ-systemet samt hybrid-
och voice broking-system, och ta hänsyn 
till nationella marknaders emissionspraxis, 
transaktionsvolym och egenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 131
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Transparenskraven bör vara 
proportionerliga och ta hänsyn till 
behovet av en lämplig avvägning mellan 
transparens och likviditet och således 
beakta såväl investerares och statliga 
obligationsemittenters intressen som 
marknadslikviditeten. Kraven bör inte 
motverka den finansiella stabiliteten eller 
regleringssyftena, såsom regleringen av 
finansinstitut.

Or. en

Motivering

Alla relevanta omständigheter och intressen måste beaktas när transparensnivån fastställs.
Kraven bör inte bara återspegla investerarnas intressen. Emittenter behöver ha låga 
finansieringskostnader, och andra allmänna intressen när det gäller att upprätthålla den 
finansiella stabiliteten måste också beaktas. Kalibrering av transparenskraven bör därför 
grundas på principerna om försiktighet och proportionalitet.

Ändringsförslag 132
Olle Schmidt
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för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Det bör göras en klar åtskillnad 
mellan den algoritmiska handel som 
marknadsaktörer använder och den 
användning av algoritmer som sker inom 
ramen för riskreduceringstjänster efter 
handel såsom tjänster med sammansatta 
transaktioner. Tjänster med sammansatta 
transaktioner bör inte ses som en klass av 
algoritmisk handel. Esma bör bestämma i 
vilken utsträckning handelsplatser som 
erbjuder tjänster med sammansatta 
transaktioner bör omfattas av artikel 18.1-
18.3 och artikel 20.3 när det gäller dessa 
tjänster.

Or. en

Motivering

Det finns en klar skillnad mellan algoritmisk handel (som förslagen i MiFID försöker reglera) 
och användningen av ett algoritmbaserat riskreduceringsverktyg efter handel. Detta skäl 
behövs för att säkerställa att den typ av regleringsbehov som skapats av en typ av handel inte 
oavsiktligt förhindrar eller begränsar användningen av ett riskreduceringsverktyg efter 
handel.

Ändringsförslag 133
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör anses vara en systematisk 
internhandlare om inte transaktionerna 
utförs tillfälligt, ad-hoc och oregelbundet
utanför reglerade marknader, MTF- och 

(16) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör anses vara en systematisk 
internhandlare om inte transaktionerna 
utförs på OTC-basis. OTC-handel avser 
bilateral handel utanför systematiska 
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OTF-plattformar. En systematisk 
internhandlare bör definieras som ett
värdepappersföretag som på ett organiserat, 
frekvent och systematiskt sätt handlar för 
egen räkning genom att utföra kundorder 
utanför en reglerad marknad eller en
MTF- eller OTF-plattform. För att denna 
definition ska kunna tillämpas objektivt 
och ändamålsenligt på värdepappersföretag 
bör all bilateral handel med kunder vara 
relevant och kvantitativa kriterier 
komplettera kvalitativa kriterier vid 
fastställande av vilka värdepappersföretag 
som ska registreras som systematiska 
internhandlare i enlighet med artikel 21 i 
kommissionens förordning
(EG) nr 1287/2006 om genomförande av 
direktiv 2004/39/EG. Medan en
OTF-plattform är ett system eller en 
facilitet där flera tredje parters köp- och 
säljintressen interagerar i systemet bör en
systematisk internhandlare inte tillåtas att 
sammanföra tredje parters köp- och 
säljintressen.

internhandlare som sker tillfälligt, ad-hoc 
och oregelbundet med godtagbara 
motparter och för storlekar som överstiger 
den normala marknadsstorleken. En
plattform kan per definition inte anses 
som OTC eftersom den inte kan vara ad-
hoc eller oregelbunden. Inte heller någon 
handel som kombinerar egenskaperna 
hos multilateral och bilateral handel bör 
anses vara OTC utan bör istället delas 
upp i sina multilaterala och bilaterala 
komponenter. Systematiska internhandlare 
bör definieras som värdepappersföretag 
som på ett organiserat, frekvent och 
systematiskt sätt handlar för egen räkning 
genom att utföra kundorder utanför en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform.
För att denna definition ska kunna 
tillämpas objektivt och ändamålsenligt på 
värdepappersföretag bör all bilateral handel 
med kunder vara relevant och kvantitativa 
kriterier komplettera kvalitativa kriterier 
vid fastställande av vilka 
värdepappersföretag som ska registreras 
som systematiska internhandlare i enlighet 
med artikel 21 i kommissionens förordning
(EG) nr 1287/2006 om genomförande av 
direktiv 2004/39/EG. En systematisk 
internhandlare bör inte tillåtas att 
sammanföra tredje parters köp- och 
säljintressen.

Or. en

Motivering

För att täppa till kryphålen i den existerande regleringen behövs en klar definition av OTC.
Kärnan i detta skäl bör också tas med i förordningens artikel med definitioner.

Ändringsförslag 134
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör anses vara en systematisk 
internhandlare om inte transaktionerna 
utförs tillfälligt, ad-hoc och oregelbundet 
utanför reglerade marknader, MTF- och 
OTF-plattformar. En systematisk 
internhandlare bör definieras som ett 
värdepappersföretag som på ett organiserat, 
frekvent och systematiskt sätt handlar för 
egen räkning genom att utföra kundorder 
utanför en reglerad marknad eller en 
MTF- eller OTF-plattform. För att denna 
definition ska kunna tillämpas objektivt 
och ändamålsenligt på värdepappersföretag 
bör all bilateral handel med kunder vara 
relevant och kvantitativa kriterier 
komplettera kvalitativa kriterier vid 
fastställande av vilka värdepappersföretag 
som ska registreras som systematiska 
internhandlare i enlighet med artikel 21 i 
kommissionens förordning
(EG) nr 1287/2006 om genomförande av 
direktiv 2004/39/EG. Medan en
OTF-plattform är ett system eller en 
facilitet där flera tredje parters köp- och 
säljintressen interagerar i systemet bör en 
systematisk internhandlare inte tillåtas att 
sammanföra tredje parters köp- och 
säljintressen.

(16) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör anses vara en systematisk 
internhandlare om inte transaktionerna 
utförs ad-hoc och oregelbundet utanför 
reglerade marknader, MTF- och 
OTF-plattformar. En systematisk 
internhandlare bör definieras som ett 
värdepappersföretag som på ett organiserat 
och systematiskt sätt handlar för egen 
räkning genom att utföra kundorder utanför 
en reglerad marknad eller en MTF- eller 
OTF-plattform. För att denna definition ska 
kunna tillämpas objektivt och 
ändamålsenligt på värdepappersföretag bör 
all bilateral handel med kunder vara 
relevant och kvantitativa kriterier skulle 
kunna komplettera kvalitativa kriterier vid 
fastställande av vilka värdepappersföretag 
som ska registreras som systematiska 
internhandlare i enlighet med artikel 21 i 
kommissionens förordning
(EG) nr 1287/2006 om genomförande av 
direktiv 2004/39/EG. Medan en
OTF-plattform är ett system eller en 
facilitet där flera tredje parters köp- och 
säljintressen interagerar i systemet bör en 
systematisk internhandlare inte tillåtas att 
sammanföra tredje parters köp- och 
säljintressen förutom när det sker 
oregelbundet.

Or. en

Motivering

Under vissa omständigheter är en akties likviditet mycket låg och den position som tagits av 
en fond eller på en kunds vägnar är så stor att endast en SI-handlare kan ta denna position i 
sin orderbok för att sedan sprida den ursprungliga positionen i trancher. Genom att lägga till 
denna alternativa och exceptionella möjlighet upprätthåller vi likviditeten för marknaden, 
särskilt till förmån för små och medelstora företag.
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Ändringsförslag 135
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör anses vara en systematisk 
internhandlare om inte transaktionerna 
utförs tillfälligt, ad-hoc och oregelbundet
utanför reglerade marknader, MTF- och 
OTF-plattformar. En systematisk 
internhandlare bör definieras som ett
värdepappersföretag som på ett organiserat, 
frekvent och systematiskt sätt handlar för 
egen räkning genom att utföra kundorder 
utanför en reglerad marknad eller en
MTF- eller OTF-plattform. För att denna 
definition ska kunna tillämpas objektivt 
och ändamålsenligt på värdepappersföretag 
bör all bilateral handel med kunder vara 
relevant och kvantitativa kriterier 
komplettera kvalitativa kriterier vid 
fastställande av vilka värdepappersföretag 
som ska registreras som systematiska 
internhandlare i enlighet med artikel 21 i 
kommissionens förordning
(EG) nr 1287/2006 om genomförande av 
direktiv 2004/39/EG. Medan en 
OTF-plattform är ett system eller en 
facilitet där flera tredje parters köp- och 
säljintressen interagerar i systemet bör en
systematisk internhandlare inte tillåtas att 
sammanföra tredje parters köp- och 
säljintressen.

(16) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör anses vara en systematisk 
internhandlare om inte transaktionerna 
utförs på OTC-basis när handeln avser 
bilateral handel utanför reglerade 
marknader och MTF-plattformar som 
utförs tillfälligt, ad-hoc och oregelbundet 
till storlekar som överstiger normal 
marknadsstorlek och med godtagbara 
motparter. Systematiska internhandlare bör 
definieras som värdepappersföretag som på 
ett organiserat, frekvent och systematiskt 
sätt handlar för egen räkning genom att 
utföra kundorder utanför en reglerad 
marknad eller en MTF-plattform. För att 
denna definition ska kunna tillämpas 
objektivt och ändamålsenligt på 
värdepappersföretag bör all bilateral handel 
med kunder vara relevant och kvantitativa 
kriterier komplettera kvalitativa kriterier 
vid fastställande av vilka 
värdepappersföretag som ska registreras 
som systematiska internhandlare i enlighet 
med artikel 21 i kommissionens förordning
(EG) nr 1287/2006 om genomförande av 
direktiv 2004/39/EG. En systematisk 
internhandlare bör inte tillåtas att 
sammanföra tredje parters köp- och 
säljintressen.

Or. en

Motivering

Alla handelsplattformar som drivs av marknadsoperatörer eller värdepappersföretag bör 
följa samma regler när det gäller transparens, icke-diskretionärt utförande, icke-
diskriminerande tillträde och full marknadsövervakning. En marknadsplats där de enskilda 
plattformarna inte följer samma regler, särskilt när det gäller icke-diskretionärt utförande 
kommer att äventyra prisbildningsprocessen och investerarskyddet.
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Ändringsförslag 136
Werner Langen

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör anses vara en systematisk 
internhandlare om inte transaktionerna 
utförs tillfälligt, ad-hoc och oregelbundet 
utanför reglerade marknader, MTF- och 
OTF-plattformar. En systematisk 
internhandlare bör definieras som ett
värdepappersföretag som på ett organiserat, 
frekvent och systematiskt sätt handlar för 
egen räkning genom att utföra kundorder 
utanför en reglerad marknad eller en MTF-
eller OTF-plattform. För att denna 
definition ska kunna tillämpas objektivt 
och ändamålsenligt på värdepappersföretag 
bör all bilateral handel med kunder vara 
relevant och kvantitativa kriterier 
komplettera kvalitativa kriterier vid 
fastställande av vilka värdepappersföretag 
som ska registreras som systematiska 
internhandlare i enlighet med artikel 21 i 
kommissionens förordning (EG) nr 
1287/2006 om genomförande av direktiv 
2004/39/EG. Medan en OTF-plattform är 
ett system eller en facilitet där flera tredje 
parters köp- och säljintressen interagerar 
i systemet bör en systematisk 
internhandlare inte tillåtas att 
sammanföra tredje parters köp- och 
säljintressen.

(16) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör anses vara en systematisk 
internhandlare om inte transaktionerna 
utförs tillfälligt, på ad hoc-basis och 
oregelbundet utanför reglerade marknader
och MTF-plattformar. En systematisk
internhandlare bör definieras som 
värdepappersföretag som på ett organiserat, 
frekvent och systematiskt sätt handlar för 
egen räkning genom att utföra kundorder 
utanför en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform. För att denna definition 
ska kunna tillämpas objektivt och 
ändamålsenligt på värdepappersföretag bör 
kvantitativa kriterier komplettera 
kvalitativa kriterier vid fastställande av 
vilka värdepappersföretag som ska 
registreras som systematiska internhandlare 
i enlighet med artikel 21 i kommissionens
förordning (EG) nr 1287/2006 om 
genomförande av direktiv 2004/39/EG.
För aktiemarknader bör dessa kriterier 
bestämmas per enskild aktie, och för 
andra marknader än aktiemarknaden per 
tillgångsklass. Införandet av kvantitativa 
kriterier bör bidra till att bedöma 
huruvida verksamheten som ett företags 
systematiska internhandlare spelar en 
avgörande ekonomisk betydelse för 
institutet självt eller för marknaden, med 
beaktande av endera den relevanta 
andelen av företagets affärsverksamhet 
eller andelen av handelsverksamheten per 
enskild aktie eller någon annan 
tillgångsklass än aktier.

Or. de
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Motivering

Die Kriterien, um festzustellen, ob ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ein 
Systematischer Internalisierer (SI) ist, sind in der Durchführungsverordnung auf Level 2 
zurzeit definiert. In dem MiFID II Vorschlag werden die Kriterien, als SI zu gelten, weiter 
spezifiziert. Das Hauptkriterium wird sein, dass die Aktivität eines Unternehmens als SI einen 
relevanten Teil entweder des Unternehmensgeschäftes oder der globalen Handelsaktivität in 
dieser Anlageklasse darstellt. Die Geltung als SI wird ausgelöst, sobald eines dieser beiden 
Kriterien erfüllt ist. Die Bemessung dieser Kriterien für eine Registrierung für Aktienmärkte 
wird pro individueller Aktie erfolgen. Diese Kriterien sollten pro (Sub-) Anlageklasse anstatt 
pro einzelnem Finanzinstrument festgelegt werden.

Ändringsförslag 137
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör anses vara en systematisk 
internhandlare om inte transaktionerna 
utförs tillfälligt, ad-hoc och oregelbundet 
utanför reglerade marknader, MTF- och 
OTF-plattformar. En systematisk 
internhandlare bör definieras som ett 
värdepappersföretag som på ett organiserat, 
frekvent och systematiskt sätt handlar för 
egen räkning genom att utföra kundorder 
utanför en reglerad marknad eller en
MTF- eller OTF-plattform. För att denna 
definition ska kunna tillämpas objektivt 
och ändamålsenligt på värdepappersföretag 
bör all bilateral handel med kunder vara 
relevant och kvantitativa kriterier 
komplettera kvalitativa kriterier vid 
fastställande av vilka värdepappersföretag 
som ska registreras som systematiska 
internhandlare i enlighet med artikel 21 i 
kommissionens förordning
(EG) nr 1287/2006 om genomförande av 
direktiv 2004/39/EG. Medan en 
OTF-plattform är ett system eller en 
facilitet där flera tredje parters köp- och 

(16) En systematisk internhandlare bör 
definieras som ett värdepappersföretag som 
på ett organiserat, frekvent och 
systematiskt sätt handlar för egen räkning 
genom att utföra kundorder utanför en 
reglerad marknad eller en MTF- eller 
OTF-plattform. För att denna definition ska 
kunna tillämpas objektivt och 
ändamålsenligt på värdepappersföretag bör 
all bilateral handel till följd av utförandet 
av en order med kunder vara relevant, och 
kvantitativa kriterier bör komplettera de 
kvalitativa kriterier som bestämmer vilka 
värdepappersföretag som ska registreras 
som systematiska internhandlare och som 
anges i artikel 21 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1287/2006 om 
genomförande av direktiv 2004/39/EG.
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säljintressen interagerar i systemet bör en 
systematisk internhandlare inte tillåtas att 
sammanföra tredje parters köp- och 
säljintressen.

Or. en

Motivering

SI-ordningen bör klart och tydligt kopplats till utförandet av order i enlighet med definitionen 
i MiFIR artikel 2.1.3.

Ändringsförslag 138
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör anses vara en systematisk 
internhandlare om inte transaktionerna 
utförs tillfälligt, ad-hoc och oregelbundet 
utanför reglerade marknader, MTF- och 
OTF-plattformar. En systematisk 
internhandlare bör definieras som ett 
värdepappersföretag som på ett organiserat,
frekvent och systematiskt sätt handlar för 
egen räkning genom att utföra kundorder 
utanför en reglerad marknad eller en 
MTF- eller OTF-plattform. För att denna 
definition ska kunna tillämpas objektivt 
och ändamålsenligt på värdepappersföretag 
bör all bilateral handel med kunder vara 
relevant och kvantitativa kriterier 
komplettera kvalitativa kriterier vid 
fastställande av vilka värdepappersföretag 
som ska registreras som systematiska 
internhandlare i enlighet med artikel 21 i 
kommissionens förordning
(EG) nr 1287/2006 om genomförande av 
direktiv 2004/39/EG. Medan en 
OTF-plattform är ett system eller en 
facilitet där flera tredje parters köp- och 

(16) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör anses vara en systematisk 
internhandlare om inte transaktionerna 
utförs tillfälligt, ad-hoc och oregelbundet 
utanför reglerade marknader, MTF- och 
OTF-plattformar. En systematisk 
internhandlare bör definieras som ett 
värdepappersföretag som på ett organiserat,
regelbundet och systematiskt sätt handlar 
för egen räkning genom att utföra 
kundorder utanför en reglerad marknad 
eller en MTF- eller OTF-plattform. För att 
denna definition ska kunna tillämpas 
objektivt och ändamålsenligt på 
värdepappersföretag bör all bilateral handel 
med kunder vara relevant och kvantitativa 
kriterier komplettera kvalitativa kriterier 
vid fastställande av vilka 
värdepappersföretag som ska registreras 
som systematiska internhandlare i enlighet 
med artikel 21 i kommissionens förordning
(EG) nr 1287/2006 om genomförande av 
direktiv 2004/39/EG. Medan en 
OTF-plattform är ett system eller en 
facilitet där flera tredje parters köp- och 
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säljintressen interagerar i systemet bör en 
systematisk internhandlare inte tillåtas att 
sammanföra tredje parters köp- och 
säljintressen.

säljintressen interagerar i systemet bör en 
systematisk internhandlare inte tillåtas att 
sammanföra tredje parters köp- och 
säljintressen.

Or. en

Ändringsförslag 139
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör anses vara en systematisk 
internhandlare om inte transaktionerna 
utförs tillfälligt, ad-hoc och oregelbundet 
utanför reglerade marknader, MTF- och 
OTF-plattformar. En systematisk 
internhandlare bör definieras som ett 
värdepappersföretag som på ett organiserat, 
frekvent och systematiskt sätt handlar för 
egen räkning genom att utföra kundorder 
utanför en reglerad marknad eller en
MTF- eller OTF-plattform. För att denna 
definition ska kunna tillämpas objektivt 
och ändamålsenligt på värdepappersföretag 
bör all bilateral handel med kunder vara 
relevant och kvantitativa kriterier 
komplettera kvalitativa kriterier vid 
fastställande av vilka värdepappersföretag 
som ska registreras som systematiska 
internhandlare i enlighet med artikel 21 i 
kommissionens förordning
(EG) nr 1287/2006 om genomförande av 
direktiv 2004/39/EG. Medan en
OTF-plattform är ett system eller en 
facilitet där flera tredje parters köp- och 
säljintressen interagerar i systemet bör en
systematisk internhandlare inte tillåtas att 
sammanföra tredje parters köp- och 
säljintressen.

(16) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör anses vara en systematisk 
internhandlare om inte transaktionerna 
utförs på OTC-basis. Systematiska 
internhandlare bör definieras som 
värdepappersföretag som på ett organiserat, 
frekvent och systematiskt sätt handlar för 
egen räkning genom att utföra kundorder 
utanför en reglerad marknad eller en
MTF-plattform. För att denna definition 
ska kunna tillämpas objektivt och 
ändamålsenligt på värdepappersföretag bör 
all bilateral handel med kunder vara 
relevant och kvantitativa kriterier 
komplettera kvalitativa kriterier vid 
fastställande av vilka värdepappersföretag 
som ska registreras som systematiska 
internhandlare i enlighet med artikel 21 i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 1287/2006 om genomförande av direktiv 
2004/39/EG. En systematisk internhandlare
bör inte tillåtas att sammanföra tredje 
parters köp- och säljintressen.
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Or. en

Ändringsförslag 140
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör anses vara en systematisk 
internhandlare om inte transaktionerna 
utförs tillfälligt, ad-hoc och oregelbundet 
utanför reglerade marknader, MTF- och 
OTF-plattformar. En systematisk 
internhandlare bör definieras som ett 
värdepappersföretag som på ett organiserat, 
frekvent och systematiskt sätt handlar för 
egen räkning genom att utföra kundorder 
utanför en reglerad marknad eller en
MTF- eller OTF-plattform. För att denna
definition ska kunna tillämpas objektivt 
och ändamålsenligt på värdepappersföretag 
bör all bilateral handel med kunder vara 
relevant och kvantitativa kriterier 
komplettera kvalitativa kriterier vid 
fastställande av vilka värdepappersföretag 
som ska registreras som systematiska 
internhandlare i enlighet med artikel 21 i 
kommissionens förordning
(EG) nr 1287/2006 om genomförande av 
direktiv 2004/39/EG. Medan en
OTF-plattform är ett system eller en 
facilitet där flera tredje parters köp- och 
säljintressen interagerar i systemet bör en 
systematisk internhandlare inte tillåtas att 
sammanföra tredje parters köp- och 
säljintressen.

(16) En systematisk internhandlare bör 
definieras som ett värdepappersföretag som 
på ett bilateralt, organiserat, frekvent och 
systematiskt sätt handlar för egen räkning 
genom att utföra kundorder från 
professionella eller icke-professionella 
kunder för vissa klasser av finansiella 
instrument utanför en reglerad marknad 
eller en MTF- eller OTF-plattform. För att 
denna definition ska kunna tillämpas 
objektivt och ändamålsenligt på 
värdepappersföretag bör all bilateral handel
till följd av utförandet av en order med
professionella eller icke-professionella
kunder vara relevant, och kvantitativa 
kriterier bör komplettera de kvalitativa 
kriterier som bestämmer vilka 
värdepappersföretag som ska registreras 
som systematiska internhandlare och som 
anges i artikel 21 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1287/2006 om 
genomförande av direktiv 2004/39/EG.
Medan en OTF-plattform är ett icke 
koncerninternt multihandelssystem eller 
en facilitet där flera tredje parters köp- och 
säljintressen interagerar i systemet bör en 
systematisk internhandlare inte tillåtas att 
sammanföra tredje parters köp- och 
säljintressen.

Or. en



PE489.472v01-00 46/175 AM\901839SV.doc

SV

Ändringsförslag 141
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Systematiska internhandlare kan 
besluta om att endast icke-professionella 
kunder, endast professionella kunder eller 
båda kundkategorier ska få tillgång till 
deras bud. Det bör inte vara tillåtet att 
diskriminera inom respektive 
kundkategori. Systematiska internhandlare 
är inte tvungna att offentliggöra fasta bud 
för transaktioner som är större än den 
normala ordervolymen på marknaden. Den 
normala ordervolymen på marknaden för 
en kategori av finansiella instrument bör 
inte avvika oproportionellt från något 
finansiellt instrument som ingår i denna 
kategori.

(17) Systematiska internhandlare kan 
besluta om att endast icke-professionella 
kunder, endast professionella kunder eller 
båda kundkategorier ska få tillgång till 
deras bud. Det bör inte vara tillåtet att 
diskriminera inom respektive 
kundkategori. Systematiska internhandlare 
är inte tvungna att offentliggöra fasta bud 
för transaktioner med aktieinstrument som 
är större än den normala orderstorleken,
och för transaktioner med andra 
instrument än aktieinstrument, som ligger
över den storlek som gäller för icke-
professionella kunder. Den normala
orderstorleken på marknaden eller den 
icke-professionella storleken för en 
kategori av finansiella instrument bör inte 
avvika oproportionellt från något 
finansiellt instrument som ingår i denna 
kategori.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 142
Kay Swinburne
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Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Systematiska internhandlare kan 
besluta om att endast icke-professionella 
kunder, endast professionella kunder eller 
båda kundkategorier ska få tillgång till 
deras bud. Det bör inte vara tillåtet att 
diskriminera inom respektive 
kundkategori. Systematiska internhandlare 
är inte tvungna att offentliggöra fasta bud 
för transaktioner som är större än den 
normala ordervolymen på marknaden. Den 
normala ordervolymen på marknaden för 
en kategori av finansiella instrument bör 
inte avvika oproportionellt från något 
finansiellt instrument som ingår i denna 
kategori.

(17) Systematiska internhandlare kan 
besluta om att endast icke-professionella 
kunder, endast professionella kunder eller 
båda kundkategorier ska få tillgång till 
deras bud. Det bör inte vara tillåtet att 
diskriminera inom respektive 
kundkategori. Systematiska internhandlare 
är inte tvungna att offentliggöra fasta bud 
för transaktioner som är större än den 
normala ordervolymen på marknaden för 
icke-professionella kunder.

Or. en

Motivering

Krav på transparens före handel på räntepappersmarknaden kommer att gynna icke-
professionella kunder. På den professionella marknaden med sina få marknadsaktörer och 
sitt verkliga intresse av likviditet kommer dock en förbättring av transparensen efter handel 
att innebära ett betydande steg framåt i fråga om transparens, medan transparens före handel 
däremot kan förorsaka stora marknadsstörningar till liten nytta.

Ändringsförslag 143
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Systematiska internhandlare kan 
besluta om att endast icke-professionella 
kunder, endast professionella kunder eller 
båda kundkategorier ska få tillgång till 
deras bud. Det bör inte vara tillåtet att 
diskriminera inom respektive 

(17) Systematiska internhandlare kan 
besluta om att endast deras icke-
professionella kunder, deras professionella 
kunder eller båda, ska få tillgång till deras 
bud. Det bör inte vara tillåtet att otillbörligt
diskriminera tillgången inom respektive 
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kundkategori. Systematiska 
internhandlare är inte tvungna att 
offentliggöra fasta bud för transaktioner 
som är större än den normala 
ordervolymen på marknaden. Den 
normala ordervolymen på marknaden för 
en kategori av finansiella instrument bör 
inte avvika oproportionellt från något 
finansiellt instrument som ingår i denna 
kategori.

kundkategori. Vid handel med 
derivatinstrument är prisdifferenser till 
följd av motparternas kreditvärdighet 
tillåtna. Den normala ordervolymen på 
marknaden för en kategori av finansiella 
instrument bör inte avvika oproportionellt 
från något finansiellt instrument som ingår 
i denna kategori.

Or. en

Motivering

SI-handlare får idag med all rätt differentiera tillträdet beroende på kategorin av motparter, 
och i prissättningen när motpartskreditrisken utgör en avgörande faktor bör det vara tillåtet 
med prisskillnader för ett visst instrument, inte minst i den derivathandel där ömsesidiga 
förpliktelser för långa perioder kan uppstå.

Ändringsförslag 144
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Syftet med denna förordning är inte att 
kraven på insyn före handel ska gälla för 
transaktioner som utförs på OTC-basis;
utmärkande för dessa transaktioner är att 
de utförs ad-hoc och oregelbundet 
gentemot stora motparter och inom ramen 
för ett affärsförhållande som i sig 
kännetecknas av affärer som är större än 
den normala ordervolymen på marknaden, 
och att transaktionerna utförs utanför de 
system som normalt används av företaget 
för dess verksamhet som systematisk 
internhandlare.

(18) Syftet med denna förordning är inte att 
kraven på insyn före handel ska gälla för 
transaktioner som utförs på OTC-basis;
utmärkande för dessa transaktioner är att 
de utförs ad-hoc och oregelbundet 
gentemot stora motparter eller inom ramen 
för ett affärsförhållande som i sig 
kännetecknas av affärer som är större än 
den normala ordervolymen på marknaden
eller den som gäller för icke-
professionella kunder, och att 
transaktionerna utförs utanför de system 
som normalt används av företaget för dess 
verksamhet som systematisk 
internhandlare.

Or. en
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Motivering

Skäl 18 bör tillämpas på både aktie- och ränteinstrument. Därför måste också skäl 18 ändras 
på samma sätt som skäl 17.

Ändringsförslag 145
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Syftet med denna förordning är inte att 
kraven på insyn före handel ska gälla för 
transaktioner som utförs på OTC-basis;
utmärkande för dessa transaktioner är att 
de utförs ad-hoc och oregelbundet 
gentemot stora motparter och inom ramen 
för ett affärsförhållande som i sig 
kännetecknas av affärer som är större än 
den normala ordervolymen på marknaden, 
och att transaktionerna utförs utanför de 
system som normalt används av företaget 
för dess verksamhet som systematisk 
internhandlare.

(18) Syftet med denna förordning är inte att 
kraven på insyn före handel ska gälla för 
transaktioner som utförs på OTC-basis;
utmärkande för dessa transaktioner är att 
de utförs ad-hoc och oregelbundet 
gentemot stora motparter och inom ramen 
för ett affärsförhållande som i sig 
kännetecknas av affärer som är större än 
den normala ordervolymen på marknaden
för icke-professionella kunder, och att 
transaktionerna utförs utanför de system 
som normalt används av företaget för dess 
verksamhet som systematisk 
internhandlare.

Or. en

Motivering

Krav på transparens före handel på räntepappersmarknaden kommer att gynna icke-
professionella kunder. På den professionella marknaden med sina få marknadsaktörer och 
sitt verkliga intresse av likviditet kommer dock en förbättring av transparensen efter handel 
att innebära ett betydande steg framåt i fråga om transparens, medan transparens före handel 
däremot kan förorsaka stora marknadsstörningar till liten nytta.

Ändringsförslag 146
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Syftet med denna förordning är inte att 
kraven på insyn före handel ska gälla för 
transaktioner som utförs på OTC-basis;
utmärkande för dessa transaktioner är att 
de utförs ad-hoc och oregelbundet 
gentemot stora motparter och inom ramen 
för ett affärsförhållande som i sig 
kännetecknas av affärer som är större än 
den normala ordervolymen på marknaden, 
och att transaktionerna utförs utanför de 
system som normalt används av företaget 
för dess verksamhet som systematisk 
internhandlare.

(18) Syftet med denna förordning är inte att 
kraven på insyn före handel samt andra 
marknadsrelaterade regler som åläggs 
handelsplatser ska gälla för transaktioner 
som utförs på OTC-basis; utmärkande för 
dessa transaktioner är att de utförs
bilateralt, ad-hoc och oregelbundet 
gentemot godtagbara motparter och inom 
ramen för ett affärsförhållande som i sig 
kännetecknas av affärer som är större än 
den normala ordervolymen på marknaden, 
och att transaktionerna utförs utanför de 
system som normalt används av företaget 
för dess verksamhet som systematisk 
internhandlare.

Or. en

Motivering

Genomförandet av MiFID1 har visat att definitionen av OTC inte är klar. Kärnan i detta skäl 
i dess nya form bör också tas med i förordningens artikel med definitioner. För tydlighetens 
skull är det nödvändigt att lägga till bilateral (skälet beskriver ett undantag från SI-handel 
som i sig alltid är uteslutande bilateral. Det är också nödvändigt att hänvisa till godtagbara 
motparter (som är klart definierade i MiFID) och inte stora motparter (som inte finns 
definierade i MiFID och som inte är ett klart begrepp).

Ändringsförslag 147
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Syftet med denna förordning är inte 
att kraven på insyn före handel ska gälla 
för transaktioner som utförs på 
OTC-basis; utmärkande för dessa 
transaktioner är att de utförs ad-hoc och 
oregelbundet gentemot stora motparter 
och inom ramen för ett affärsförhållande 
som i sig kännetecknas av affärer som är 

(18) Det är ytterst viktigt att alternativa 
marknadsplatser kan växa fram och 
erbjuda säljare och köpare lika spelregler 
och en balanserad prisbildning, inte minst 
för avveckling av stora och oregelbundna 
transaktioner.
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större än den normala ordervolymen på 
marknaden, och att transaktionerna 
utförs utanför de system som normalt 
används av företaget för dess verksamhet 
som systematisk internhandlare.

Or. en

Motivering

Att hindra värdepappersföretag från att erbjuda OTC-handel kommer att skada 
värdepappersföretagets möjligheter att tillgodose investerarnas intressen. Om ett 
värdepappersföretag kan hitta matchande intressen för en stor order eller i illikvida 
instrument bör det också vara möjligt för värdepappersföretaget att genomföra denna order 
och erbjuda den service som förväntas till kunderna i fråga.

Ändringsförslag 148
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Syftet med denna förordning är inte att 
kraven på insyn före handel ska gälla för 
transaktioner som utförs på OTC-basis;
utmärkande för dessa transaktioner är att 
de utförs ad-hoc och oregelbundet 
gentemot stora motparter och inom ramen 
för ett affärsförhållande som i sig 
kännetecknas av affärer som är större än 
den normala ordervolymen på marknaden, 
och att transaktionerna utförs utanför de 
system som normalt används av företaget 
för dess verksamhet som systematisk 
internhandlare.

(18) Syftet med denna förordning är inte att 
kraven på insyn före handel och andra 
marknadsrelaterade regler som åläggs 
handelsplatser ska gälla för transaktioner 
som utförs på OTC-basis; utmärkande för 
dessa transaktioner är att de utförs
bilateralt, ad-hoc och oregelbundet 
gentemot godtagbara motparter och inom 
ramen för ett affärsförhållande som i sig 
kännetecknas av affärer som är större än 
den normala ordervolymen på marknaden, 
och att transaktionerna utförs utanför de 
system som normalt används av företaget 
för dess verksamhet som systematisk 
internhandlare.

Or. en

Ändringsförslag 149
Werner Langen
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Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Syftet med denna förordning är inte att 
kraven på insyn före handel ska gälla för
transaktioner som utförs på OTC-basis;
utmärkande för dessa transaktioner är att 
de utförs ad-hoc och oregelbundet 
gentemot stora motparter och inom ramen 
för ett affärsförhållande som i sig 
kännetecknas av affärer som är större än 
den normala ordervolymen på 
marknaden, och att transaktionerna
utförs utanför de system som normalt 
används av företaget för dess verksamhet 
som systematisk internhandlare.

(18) Det är lämpligt att se till att så mycket 
handel som möjligt som sker utanför 
reglerade handelsplatser äger rum i 
organiserade system som omfattas av 
lämpliga krav på transparens. Syftet med 
denna förordning är inte att kraven på 
insyn före handel ska gälla för
OTC-transaktioner som inbegriper 
primäremittering; utmärkande för dessa 
transaktioner är att instrumenten är 
skräddarsydda och utformade för de 
särskilda krav som ställs på stora 
finansiella eller icke-finansiella 
motparter. Det bör erinras om att företag 
vilkas huvudverksamhet består i att 
producera och/eller tillhandahålla en 
vara och som handlar med råvaruderivat 
för egen räkning som en kompletterande 
tjänst redan omfattas av en skräddarsydd 
tillsyn och av rapporteringsskyldigheter, 
särskilt avseende avistatransaktioner och 
fysiska terminstransaktioner, i enlighet 
med förordning 2011/1227/EU (REMIT) 
och att de omfattas av 
rapporteringsskyldigheter vad gäller 
standardiserade derivattransaktioner och 
av tillsyn i enlighet med förordning [ ] 
(EMIR).

Or. en

Ändringsförslag 150
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Syftet med denna förordning är inte att (18) Syftet med denna förordning är inte att 
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kraven på insyn före handel ska gälla för 
transaktioner som utförs på OTC-basis;
utmärkande för dessa transaktioner är att 
de utförs ad-hoc och oregelbundet 
gentemot stora motparter och inom ramen 
för ett affärsförhållande som i sig 
kännetecknas av affärer som är större än 
den normala ordervolymen på 
marknaden, och att transaktionerna utförs 
utanför de system som normalt används av 
företaget för dess verksamhet som 
systematisk internhandlare.

kraven på insyn före handel ska gälla för 
transaktioner som utförs på OTC-basis;
utmärkande för dessa transaktioner är att 
de utförs ad-hoc och att transaktionerna 
utförs utanför de system som normalt 
används av företaget för dess verksamhet 
som systematisk internhandlare.

Or. en

Ändringsförslag 151
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Syftet med denna förordning är inte att 
kraven på insyn före handel ska gälla för 
transaktioner som utförs på OTC-basis;
utmärkande för dessa transaktioner är att 
de utförs ad-hoc och oregelbundet 
gentemot stora motparter och inom ramen 
för ett affärsförhållande som i sig 
kännetecknas av affärer som är större än 
den normala ordervolymen på marknaden, 
och att transaktionerna utförs utanför de 
system som normalt används av företaget 
för dess verksamhet som systematisk 
internhandlare.

(18) Syftet med denna förordning är inte att 
kraven på insyn före handel samt alla 
marknadsrelaterade regler som åläggs 
handelsplatser ska gälla för transaktioner 
som utförs på OTC-basis; utmärkande för 
dessa transaktioner är att de utförs
bilateralt, ad-hoc och oregelbundet 
gentemot godtagbara motparter och inom 
ramen för ett affärsförhållande som i sig 
kännetecknas av affärer som är större än 
den normala ordervolymen på marknaden, 
och att transaktionerna utförs utanför de 
system som normalt används av företaget 
för dess verksamhet som systematisk 
internhandlare.

Or. en

Motivering

OTC-behoven behöver definieras exakt eftersom det är undantagen från reglerna som 
garanterar säkerhet och integritet på finansmarknaderna. Till skillnad från multilateral 
handel (d.v.s. matchning av order) är OTC bilateral handel. Den är ett undantag från 



PE489.472v01-00 54/175 AM\901839SV.doc

SV

systematisk internhandel.

Ändringsförslag 152
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Syftet med denna förordning är inte att 
kraven på insyn före handel ska gälla för 
transaktioner som utförs på OTC-basis;
utmärkande för dessa transaktioner är att 
de utförs ad-hoc och oregelbundet 
gentemot stora motparter och inom ramen 
för ett affärsförhållande som i sig 
kännetecknas av affärer som är större än 
den normala ordervolymen på marknaden, 
och att transaktionerna utförs utanför de 
system som normalt används av företaget 
för dess verksamhet som systematisk 
internhandlare.

(18) Syftet med denna förordning är inte att 
kraven på insyn före handel ska gälla för 
transaktioner som utförs på OTC-basis;
utmärkande för dessa transaktioner är att 
de utförs tillfälligt, ad-hoc och 
oregelbundet gentemot stora motparter och 
inom ramen för ett affärsförhållande som i 
sig kännetecknas av affärer som är större 
än den normala ordervolymen på 
marknaden, och att transaktionerna utförs 
utanför de system som normalt används av 
företaget för dess verksamhet som 
systematisk internhandlare.

Or. en

Ändringsförslag 153
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Marknadsdata bör vara lätt och snabbt 
tillgängliga för användarna och utformas så 
detaljerat som möjligt för att investerare 
och datatjänsttillhandahållare, som 
tillgodoser deras behov, i största möjliga 
utsträckning ska kunna utveckla 
skräddarsydda datorlösningar. Information 
före och efter handel bör därför 
offentliggöras på ett tillräckligt uppdelat 

(19) Marknadsdata bör vara lätt och snabbt 
tillgängliga för användarna och utformas så 
detaljerat som möjligt för att investerare 
och datatjänsttillhandahållare, som 
tillgodoser deras behov, i största möjliga 
utsträckning ska kunna utveckla 
skräddarsydda datorlösningar. Information 
före och efter handel bör därför 
offentliggöras på ett tillräckligt uppdelat 
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sätt för att minska marknadsaktörernas 
kostnader för att köpa marknadsdata.

sätt för att minska marknadsaktörernas 
kostnader för att köpa marknadsdata.
Uppgifter efter handel bör tillhandahållas 
kostnadsfritt efter 15 minuter av reglerade 
marknader, MTF-plattformar, OTF-
plattformar och SI-handlare. Dessutom 
bör godkända publiceringsarrangemang 
säkerställa konsekvens och kvalitet på 
marknadsdata både i realtid och i fördröjd 
variant på grundval av gemensamma 
europeiska uppgiftsstandarder.
Slutanvändarna kommer därför att 
endera direkt eller indirekt få tillgång till 
standardiserad konsoliderad 
handelsinformation via konkurrerande 
informationsförsäljare.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 154
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Eftersom det vid G20-gruppens möte i 
Pittsburgh den 25 september 2009 
beslutades att flytta handeln med 
standardiserade OTC-derivatkontrakt till 
börser eller, i tillämpliga fall, elektroniska 
handelsplattformar, bör ett formellt 
tillsynsförfarande fastställas för att tillåta 
handel mellan finansiella motparter och 
stora icke-finansiella motparter med alla 
derivat som är godtagbara för clearing och 

(21) Eftersom det vid G20-gruppens möte i 
Pittsburgh den 25 september 2009 
beslutades att flytta handeln med 
standardiserade OTC-derivatkontrakt till 
börser eller, i tillämpliga fall, elektroniska 
handelsplattformar, bör ett formellt 
tillsynsförfarande fastställas för att tillåta 
handel mellan finansiella motparter och 
stora icke-finansiella motparter med alla 
derivat som är godtagbara för clearing och 
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tillräckligt likvida på olika handelplatser 
som omfattas av likvärdig lagstiftning, för 
att därmed möjliggöra för aktörer att 
handla med flera olika motparter. För att 
fastställa om likviditeten är tillräcklig bör 
hänsyn tas till särdragen hos de nationella 
marknaderna, däribland antalet och typen 
av marknadsaktörer på en viss marknad, 
och transaktionssärdragen, t.ex. 
transaktionernas volym och frekvens på 
den marknaden.

tillräckligt likvida på olika handelplatser 
som omfattas av likvärdig lagstiftning, för 
att därmed möjliggöra för aktörer att 
handla med flera olika motparter. För att 
fastställa om likviditeten är tillräcklig bör 
hänsyn tas till särdragen hos de nationella 
marknaderna, däribland antalet och typen 
av marknadsaktörer på en viss marknad, 
och transaktionssärdragen, t.ex. 
transaktionernas volym och frekvens på 
den marknaden. Riskreduceringstjänster 
med sammansatta transaktioner 
överensstämmer med det övergripande 
G20-målet om att minska systemrisker på 
OTC-derivatmarknaderna, och 
handelstransaktioner med OTC-
derivatkontrakt som är deltransaktioner i 
en riskreduceringstjänst med 
sammansatta transaktioner, såsom en 
multilateral handelskompressionscykel 
eller en multilateral 
basriskhanteringscykel för aktuella 
OTC-derivatportföljer, måste hanteras 
separat för att man ska kunna uppnå 
sådana policymål. Detta omfattar ett 
behov för sådana handelstransaktioner att 
hanteras separat enligt handelsuppdraget 
och eftersom deltransaktioner i en 
sammansatt transaktion inte grundas på 
några köp- eller säljkurser (dvs. ingen 
prisbildning äger rum) bör Esma avgöra i 
vilken utsträckning artiklarna 7, 9, 23 och 
24.1 bör tillämpas på sådana 
deltransaktioner.

Or. en

Motivering

En sammansatt transaktion är ett riskreduceringsverktyg som är utformat för att minska 
följdrisker från existerande positioner, såsom motpartsrisk, operativa risker och/eller 
basrisker. Med tanke på egenskaperna hos en sammansatt transaktion och dess 
deltransaktioner, behöver transparens före och efter handel, transaktionsrapportering och 
handelsplatsernas utförandekrav anpassas till dessa särskilda egenskaper.
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Ändringsförslag 155
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Eftersom det vid G20-gruppens möte i 
Pittsburgh den 25 september 2009 
beslutades att flytta handeln med 
standardiserade OTC-derivatkontrakt till 
börser eller, i tillämpliga fall, elektroniska 
handelsplattformar, bör ett formellt 
tillsynsförfarande fastställas för att tillåta 
handel mellan finansiella motparter och 
stora icke-finansiella motparter med alla 
derivat som är godtagbara för clearing och 
tillräckligt likvida på olika handelplatser 
som omfattas av likvärdig lagstiftning, för 
att därmed möjliggöra för aktörer att 
handla med flera olika motparter. För att 
fastställa om likviditeten är tillräcklig bör 
hänsyn tas till särdragen hos de nationella 
marknaderna, däribland antalet och typen 
av marknadsaktörer på en viss marknad, 
och transaktionssärdragen, t.ex. 
transaktionernas volym och frekvens på 
den marknaden.

(21) Eftersom det vid G20-gruppens möte i 
Pittsburgh den 25 september 2009 
beslutades att flytta handeln med 
standardiserade OTC-derivatkontrakt till 
börser eller, i tillämpliga fall, elektroniska 
handelsplattformar, bör ett formellt 
tillsynsförfarande fastställas för att tillåta 
handel mellan finansiella motparter och 
stora icke-finansiella motparter med alla 
derivat som är godtagbara för clearing och 
tillräckligt likvida på olika handelplatser 
som omfattas av likvärdig lagstiftning.
Syftet med denna förordning är inte att 
förbjuda eller begränsa användningen av 
skräddarsydda derivatkontrakt eller att 
göra dem överdrivet dyra för icke-
finansiella institut. För att fastställa om 
likviditeten är tillräcklig bör hänsyn därför
tas till särdragen hos de nationella 
marknaderna, däribland antalet och typen 
av marknadsaktörer på en viss marknad, 
och transaktionssärdragen, t.ex. 
transaktionernas volym och frekvens på 
den marknaden.

Or. en

Motivering

Vi måste anpassa MiFID till undantagen för icke-finansiella aktörer i EMIR och säkerställa 
att dessa bestämmelser inte påverkar effektiviteten i detta undantag.

Ändringsförslag 156
Markus Ferber

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För rättssäkerhetens skull är det 
lämpligt att ta med en definition av 
derivat. Försäkringsavtal avseende de 
riskklasser som anges i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG om upptagande och 
utövande av försäkrings- och 
återförsäkringsverksamhet (Solvens II) 
bör inte anses vara derivatkontrakt enligt 
detta direktiv om de ingåtts med ett 
försäkringsföretag, ett 
återförsäkringsföretag, ett 
försäkringsföretag i tredjeland eller ett 
återförsäkringsföretag i tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 157
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Med hänsyn till att det vid 
G20-gruppens möte i Pittsburgh den 
25 september 2009 å ena sidan beslutades 
att flytta handeln med standardiserade 
OTC-derivatkontrakt till börser eller, i 
tillämpliga fall, elektroniska 
handelsplattformar, och å andra sidan den 
relativt låga likviditeten för olika 
OTC-derivat, bör man fastställa ett 
lämpligt urval av godtagbara 
handelsplatser där det kan bedrivas handel 
i enlighet med detta åtagande. Alla 
godtagbara handelsplatser bör omfattas av 
nära samordnade organisatoriska och 
driftsmässiga regleringskrav samt 
arrangemang för minning av 
intressekonflikter, övervakning av all 
transaktionsverksamhet, information före 

(22) Med hänsyn till att det vid 
G20-gruppens möte i Pittsburgh den 
25 september 2009 å ena sidan beslutades 
att flytta handeln med standardiserade 
OTC-derivatkontrakt till börser eller, i 
tillämpliga fall, elektroniska 
handelsplattformar, och å andra sidan den 
relativt låga likviditeten för olika 
OTC-derivat, bör man fastställa ett 
lämpligt urval av godtagbara 
handelsplatser där det kan bedrivas handel 
i enlighet med detta åtagande. Alla 
godtagbara handelsplatser bör omfattas av 
nära samordnade organisatoriska och 
driftsmässiga regleringskrav samt 
arrangemang för minning av 
intressekonflikter, övervakning av all 
transaktionsverksamhet, och transparens
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och efter handel speciellt anpassad till
olika finansiella instrument och möjlighet 
till interaktion mellan flera tredje parters 
köp- och säljintressen. För att förbättra 
genomförandet och likviditeten bör 
marknadsplatsoperatörer dock ha möjlighet 
att i enlighet med detta åtagande på ett 
skönsmässigt sätt anordna transaktioner 
mellan flera tredje parter.

före och efter handel speciellt anpassad till
det finansiella instrumentet och 
handelsmodellen. För att förbättra 
genomförandet och likviditeten bör 
marknadsplatsoperatörer dock ha möjlighet 
att i enlighet med detta åtagande att 
diskretionärt anordna transaktioner mellan
marknadsplatsdeltagarna.

Or. en

Ändringsförslag 158
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Behöriga myndigheters befogenheter 
bör kompletteras med en tydlig mekanism 
för att förbjuda eller begränsa saluföring, 
distribution och försäljning av någon typ 
av finansiellt instrument som väcker 
allvarliga betänkligheter i fråga om 
investerarskyddet, finansmarknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten i hela eller delar av 
finanssystemet, i kombination med en 
lämplig samordning av och 
beredskapsbefogenheter för Esma. För att 
dessa befogenheter ska kunna utövas bör 
ett antal särskilda villkor vara uppfyllda.

(24) Behöriga myndigheters befogenheter 
bör kompletteras med en tydlig mekanism 
för att förbjuda eller begränsa saluföring, 
distribution och försäljning av någon typ 
av finansiellt instrument som väcker 
allvarliga betänkligheter i fråga om 
investerarskyddet, finansmarknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten i hela eller delar av 
finanssystemet, i kombination med en 
lämplig samordning av och 
beredskapsbefogenheter för Esma. För att 
dessa befogenheter ska kunna utövas bör 
ett antal särskilda villkor vara uppfyllda
och de får endast utnyttjas i 
undantagsfall.

Or. en

Motivering

Förbud mot vissa finansiella instrument eller vissa typer av finansiell verksamhet är mycket 
inskränkande åtgärder och sådana befogenheter bör endast utnyttjas i undantagsfall.
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Ändringsförslag 159
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Uppgifter om transaktioner med 
finansiella instrument bör rapporteras till 
behöriga myndigheter för att dessa ska 
kunna upptäcka och utreda potentiella fall 
av marknadsmissbruk, övervaka att 
marknaderna fungerar på ett rättvist och 
korrekt sätt och övervaka 
värdepappersföretags verksamhet. Denna 
övervakning bör omfatta alla instrument 
som tagits upp till handel på en reglerad 
marknad, MTF- eller OTF-plattform, samt 
alla instrument vars värde är beroende av 
eller inverkar på dessa instruments värde.
För att värdepappersföretagen inte ska 
drabbas av onödiga administrativa bördor 
bör rapporteringskravet inte gälla för 
finansiella instrument som inte handlas på 
ett organiserat sätt och inte lätt bli offer för 
marknadsmissbruk.

(27) Uppgifter om transaktioner med 
finansiella instrument bör rapporteras till 
behöriga myndigheter för att dessa ska 
kunna upptäcka och utreda potentiella fall 
av marknadsmissbruk, övervaka att 
marknaderna fungerar på ett rättvist och 
korrekt sätt och övervaka 
värdepappersföretags verksamhet. Denna 
övervakning bör omfatta alla instrument 
som tagits upp till handel på en reglerad 
marknad, MTF-plattform, samt alla 
instrument vars värde är beroende av eller 
inverkar på dessa instruments värde. För att 
värdepappersföretagen inte ska drabbas av 
onödiga administrativa bördor bör 
rapporteringskravet inte gälla för 
finansiella instrument som inte handlas på 
ett organiserat sätt och inte lätt bli offer för 
marknadsmissbruk.

Or. en

Motivering

Alla handelsplattformar som drivs av marknadsoperatörer eller värdepappersföretag bör 
följa samma regler när det gäller transparens, icke-diskretionärt utförande, icke-
diskriminerande tillträde och full marknadsövervakning. På en marknadsplats där de 
enskilda plattformarna inte följer samma regler, särskilt när det gäller icke-diskretionärt 
utförande, kan prisbildningsprocessen och investerarskyddet äventyras.

Ändringsförslag 160
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Kommissionen bör lägga fram en 
rapport som specificerar huruvida 
innehållet i och formen för 
transaktionsrapporten räcker för att de 
behöriga myndigheterna ska kunna 
upptäcka marknadsmissbruk, och 
huruvida det är lämpligt att kräva att 
värdepappersföretag ska rapportera 
ytterligare information, såsom en 
beteckning för att identifiera en algoritm 
eller den som ligger bakom algoritmen 
och som ansvarar för investeringsbeslutet 
och utförandet av transaktionen.
Tillsynsmyndigheter är intresserade av att 
den fysiska eller juridiska person som 
fattade beslutet att utföra 
handelstransaktionerna identifieras. Med 
tanke på att kunderna kan specificera de 
algoritmer som de önskar att 
värdepappersföretaget ska utföra för att 
uppnå sina mål eller överlåta åt 
värdepappersföretaget att avgöra vilken 
algoritm som ska användas för att uppnå 
bästa möjliga utförande. Det är 
identiteten på den person som utnyttjade 
algoritmen som tillsynsmyndigheterna 
behöver få uppgift om.

Or. en

Ändringsförslag 161
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Återköpsavtal och värdepapperslån 
har bidragit till att skapa den osäkerhet 
om ägarskap och förpliktelser som 
finanskrisen också visat. Instituten ska, 
åtminstone i aggregerad form, rapportera 
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om återköpsavtal, värdepapperslån och 
alla former av panträtts- eller 
återkravsarrangemang. Denna typ av 
uppgifter bör lämnas till ett 
transaktionsregister eller ett centralt 
värdepappersregister så att bl.a. EBA, 
Esma, relevanta behöriga myndigheter, 
ESRB och relevanta centralbanker samt 
ECBS får tillgång till dessa. Vid 
likvidationsförfaranden bör oregistrerade 
återkravsarrangemang inte ha någon 
rättslig verkan.

Or. en

Ändringsförslag 162
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Tredjelandsföretags 
tillhandahållande av tjänster i unionen 
omfattas av nationella regler och krav.
Dessa ordningar skiljer sig mycket åt och 
bör harmoniseras för att garantera 
säkerhet och enhetlig behandling av 
tredjelandsföretag som får tillträde till 
unionen på grundval av en 
likvärdighetsbedömning som 
kommissionen genomför avseende 
tredjeländers regelverk och tillsynssystem 
och som bör garantera en jämförbar 
skyddsnivå för investerare i EU som 
utnyttjar tjänster från tredjelandsföretag 
och också under förutsättning att 
värdepappersföretag i EU får 
motsvarande tillträde i tredjeländer.

Or. en

Motivering

Detta flyttas från direktivet till förordningen.
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Ändringsförslag 163
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Skäl 28b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28b) Tillhandahållandet av tjänster avser 
endast motparter och bör kräva att en 
filial har inrättats i unionen. Filialen ska 
inrättas i den medlemsstat där 
tredjelandsföretaget har sin mest 
betydande verksamhet. En registrering 
hos Esma bör krävas för att inrätta en 
filial. När filialen väl registrerats av Esma 
bör den bli föremål för tillsyn i den 
medlemsstat där filialen är etablerad.
Tredjelandsföretaget bör efter ett 
anmälningsförfarande kunna 
tillhandahålla tjänster i andra 
medlemsstater via filialen.

Or. en

Motivering

Detta flyttas från direktivet till förordningen.

Ändringsförslag 164
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Skäl 28c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28c) Den bestämmelse i denna 
förordning som reglerar 
tredjelandsföretags tillhandahållande av 
tjänster i unionen bör inte påverka 
möjligheterna för icke-professionella eller 
professionella kunder som är etablerade i 
unionen att uteslutande på eget initiativ ta 
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emot investeringstjänster från ett 
tredjelandsföretag. I det fallet bör 
tredjelandsföretagets tjänster inte anses 
tillhandahållas på unionens territorium.

Or. en

Motivering

Detta flyttas från direktivet till förordningen.

Ändringsförslag 165
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Syftet med transaktionsrapportering 
är att övervaka marknadsmissbruk. Inom 
marknadssegment med stor omsättning 
kan detta leda till mer information än vad 
som kan behandlas innan bättre tekniska 
verktyg blir tillgängliga. Esma bör 
utarbeta en rapport om alla 
marknadssegment som omfattas av annan 
rapportering, såsom transaktionsregister, 
eller för vilka risken är låg eller det redan 
finns andra skyddsåtgärder.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) I förordning [EMIR] fastställs 
kriterierna för att avgöra vilka kategorier 
av OTC-derivat som bör omfattas av 

utgår
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clearingkravet. Den förhindrar även 
snedvridning av konkurrensen genom att 
föreskriva ett icke-diskriminerande 
tillträde till centrala motparter som 
erbjuder handelsplatser clearing av 
OTC-derivat och icke-diskriminerande 
tillträde till handelsplatsers 
transaktionsuppgifter för centrala 
motparter som erbjuder clearing av 
OTC-derivat. Eftersom OTC-derivat 
definieras som derivatkontrakt vars 
utförande inte äger rum på en reglerad 
marknad är det nödvändigt att införa 
liknande bestämmelser för reglerade 
marknader enligt denna förordning.
Derivat som handlas på reglerade 
marknader bör också omfattas av 
clearingskyldigheten, förutsatt att Esma 
har förklarat att de ska omfattas av denna 
skyldighet.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 167
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Skäl 31
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) I förordning [EMIR] fastställs 
kriterierna för att avgöra vilka kategorier 
av OTC-derivat som bör omfattas av 
clearingkravet. Den förhindrar även 
snedvridning av konkurrensen genom att 
föreskriva ett icke-diskriminerande tillträde 
till centrala motparter som erbjuder 
handelsplatser clearing av OTC-derivat och 
icke-diskriminerande tillträde till 
handelsplatsers transaktionsuppgifter för 
centrala motparter som erbjuder clearing av 
OTC-derivat. Eftersom OTC-derivat 
definieras som derivatkontrakt vars 
utförande inte äger rum på en reglerad 
marknad är det nödvändigt att införa 
liknande bestämmelser för reglerade 
marknader enligt denna förordning. Derivat 
som handlas på reglerade marknader bör 
också omfattas av clearingskyldigheten, 
förutsatt att Esma har förklarat att de ska 
omfattas av denna skyldighet.

(31) I förordning [EMIR] fastställs 
kriterierna för att avgöra vilka kategorier 
av OTC-derivat som bör omfattas av 
clearingkravet. Den förhindrar även 
snedvridning av konkurrensen genom att 
föreskriva ett icke-diskriminerande tillträde 
till centrala motparter som erbjuder 
handelsplatser clearing av OTC-derivat och 
icke-diskriminerande tillträde till 
handelsplatsers transaktionsuppgifter för 
centrala motparter som erbjuder clearing av 
OTC-derivat. Eftersom OTC-derivat 
definieras som derivatkontrakt vars 
utförande inte äger rum på en reglerad 
marknad är det nödvändigt att införa 
liknande bestämmelser för reglerade 
marknader enligt denna förordning. Derivat 
som handlas på reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar
bör också omfattas av 
clearingskyldigheten, förutsatt att Esma har 
förklarat att de ska omfattas av denna 
skyldighet.

Or. en

Motivering

Alla handelsplatser som används för att handla derivatinstrument behöver garantera att de är 
föremål för ett krav på central clearing så att den systemrisk som är förknippad med sådana 
handelstransaktioner och instrument minskas.

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

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Utöver de krav i direktiv 2004/39/EG 
som förhindrar medlemsstaterna att 
otillbörligt begränsa tillträdet till 

utgår
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infrastruktur efter handel, t.ex. system 
med centrala motparter och system för 
avveckling, är det nödvändigt att denna 
förordning undanröjer andra typer av 
kommersiella hinder som kan användas 
för att förhindra konkurrens i samband 
med clearing av finansiella instrument.
För att undvika sådan diskriminerande 
praxis bör centrala motparter acceptera 
att cleara transaktioner som genomförs på 
olika handelsplatser, förutsatt att dessa 
handelsplatser uppfyller den centrala 
motpartens operativa och tekniska krav.
Tillträde bör endast nekas om vissa 
tillträdeskriterier som fastställs i 
delegerade akter inte uppfylls.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 169
Werner Langen

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Utöver de krav i direktiv 2004/39/EG 
som förhindrar medlemsstaterna att 
otillbörligt begränsa tillträdet till 
infrastruktur efter handel, t.ex. system 

utgår
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med centrala motparter och system för 
avveckling, är det nödvändigt att denna 
förordning undanröjer andra typer av 
kommersiella hinder som kan användas 
för att förhindra konkurrens i samband 
med clearing av finansiella instrument.
För att undvika sådan diskriminerande 
praxis bör centrala motparter acceptera 
att cleara transaktioner som genomförs på 
olika handelsplatser, förutsatt att dessa 
handelsplatser uppfyller den centrala 
motpartens operativa och tekniska krav.
Tillträde bör endast nekas om vissa 
tillträdeskriterier som fastställs i 
delegerade akter inte uppfylls.

Or. de

Motivering

Det förekommer inga jämförbara regleringsansträngningar utanför EU. Ändringarna som 
införts genom artikel 28 i MiFIR leder därför till konkurrensnackdelar för EU:s 
handelsplatser och centrala motparter i förhållande till konkurrenter utanför EU.

Ändringsförslag 170
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Utöver de krav i direktiv 2004/39/EG 
som förhindrar medlemsstaterna att 
otillbörligt begränsa tillträdet till 
infrastruktur efter handel, t.ex. system med 
centrala motparter och system för 
avveckling, är det nödvändigt att denna 
förordning undanröjer andra typer av 
kommersiella hinder som kan användas för 
att förhindra konkurrens i samband med 
clearing av finansiella instrument. För att 
undvika sådan diskriminerande praxis bör 
centrala motparter acceptera att cleara 
transaktioner som genomförs på olika 
handelsplatser, förutsatt att dessa 

(32) Utöver de krav i direktiv 2004/39/EG
som förhindrar medlemsstaterna att 
otillbörligt begränsa tillträdet till 
infrastruktur efter handel, t.ex. system med 
centrala motparter och system för 
avveckling, är det nödvändigt att denna 
förordning undanröjer andra typer av 
kommersiella hinder som kan användas för 
att förhindra konkurrens i samband med 
clearing av finansiella instrument. För att 
undvika sådan diskriminerande praxis bör 
centrala motparter acceptera att cleara 
transaktioner som genomförs på olika 
handelsplatser, förutsatt att dessa 
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handelsplatser uppfyller den centrala 
motpartens operativa och tekniska krav.
Tillträde bör endast nekas om vissa 
tillträdeskriterier som fastställs i 
delegerade akter inte uppfylls.

handelsplatser uppfyller den centrala 
motpartens operativa och tekniska krav.
Tillträde bör endast nekas om detta skulle 
innebära ett allvarligt hot mot det 
finansiella systemets stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 171
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Utöver de krav i direktiv 2004/39/EG 
som förhindrar medlemsstaterna att 
otillbörligt begränsa tillträdet till 
infrastruktur efter handel, t.ex. system med 
centrala motparter och system för 
avveckling, är det nödvändigt att denna 
förordning undanröjer andra typer av 
kommersiella hinder som kan användas för 
att förhindra konkurrens i samband med 
clearing av finansiella instrument. För att 
undvika sådan diskriminerande praxis bör 
centrala motparter acceptera att cleara 
transaktioner som genomförs på olika 
handelsplatser, förutsatt att dessa 
handelsplatser uppfyller den centrala 
motpartens operativa och tekniska krav.
Tillträde bör endast nekas om vissa 
tillträdeskriterier som fastställs i 
delegerade akter inte uppfylls.

(32) Utöver de krav i direktiv 2004/39/EG 
som förhindrar medlemsstaterna att 
otillbörligt begränsa tillträdet till 
infrastruktur efter handel, t.ex. system med 
centrala motparter och system för 
avveckling, är det nödvändigt att denna 
förordning undanröjer andra typer av 
kommersiella hinder som kan användas för 
att förhindra konkurrens i samband med 
clearing av överförbara värdepapper och 
penningmarknadsinstrument. För att 
undvika sådan diskriminerande praxis bör 
centrala motparter acceptera att cleara 
transaktioner som genomförs på olika 
handelsplatser, förutsatt att dessa 
handelsplatser uppfyller den centrala 
motpartens operativa och tekniska krav.
Tillträde bör endast nekas om vissa 
tillträdeskriterier som fastställs i 
delegerade akter inte uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 172
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 33
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Krav bör även ställas på att 
handelplatser ska ge tillträde, däribland 
till transaktionsuppgifter, på ett öppet och 
icke-diskriminerande sätt för centrala 
motparter som önskar cleara 
transaktioner som utförs på 
handelsplatsen. Vidare bör centrala 
motparter och andra handelsplatser på ett 
icke-diskriminerande sätt få sådana 
licenser för och sådan tillgång till 
uppgifter om index eller andra 
referensvärden som behövs för att 
fastställa värdet på finansiella instrument.
Målsättningen med att eliminera hinder 
och diskriminerande praxis är att 
förbättra konkurrensen vid clearing av 
och handel med finansiella instrument för 
att inom unionen minska investerings-
och lånekostnaderna, eliminera 
ineffektiviteter och främja innovation på 
unionens marknader. Kommissionen bör 
fortsätta att nära övervaka hur 
efterhandelsinfrastrukturen utvecklas 
framledes och vid behov ingripa för att 
förhindra konkurrenssnedvridning på den 
inre marknaden.

utgår

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 173
Werner Langen
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Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Krav bör även ställas på att 
handelplatser ska ge tillträde, däribland 
till transaktionsuppgifter, på ett öppet och 
icke-diskriminerande sätt för centrala 
motparter som önskar cleara 
transaktioner som utförs på 
handelsplatsen. Vidare bör centrala 
motparter och andra handelsplatser på ett 
icke-diskriminerande sätt få sådana 
licenser för och sådan tillgång till 
uppgifter om index eller andra 
referensvärden som behövs för att 
fastställa värdet på finansiella instrument.
Målsättningen med att eliminera hinder 
och diskriminerande praxis är att 
förbättra konkurrensen vid clearing av 
och handel med finansiella instrument för 
att inom unionen minska investerings-
och lånekostnaderna, eliminera 
ineffektiviteter och främja innovation på 
unionens marknader. Kommissionen bör 
fortsätta att nära övervaka hur 
efterhandelsinfrastrukturen utvecklas 
framledes och vid behov ingripa för att 
förhindra konkurrenssnedvridning på den 
inre marknaden.

utgår

Or. de

Motivering

Det förekommer inga jämförbara regleringsansträngningar utanför EU. Ändringarna som 
införts genom artikel 28 i MiFIR leder därför till konkurrensnackdelar för EU:s 
handelsplatser och centrala motparter i förhållande till konkurrenter utanför EU.

Ändringsförslag 174
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Krav bör även ställas på att 
handelplatser ska ge tillträde, däribland till 
transaktionsuppgifter, på ett öppet och 
icke-diskriminerande sätt för centrala 
motparter som önskar cleara transaktioner 
som utförs på handelsplatsen. Vidare bör 
centrala motparter och andra handelsplatser 
på ett icke-diskriminerande sätt få sådana 
licenser för och sådan tillgång till
uppgifter om index eller andra 
referensvärden som behövs för att
fastställa värdet på finansiella instrument.
Målsättningen med att eliminera hinder och 
diskriminerande praxis är att förbättra 
konkurrensen vid clearing av och handel 
med finansiella instrument för att inom 
unionen minska investerings- och 
lånekostnaderna, eliminera ineffektiviteter 
och främja innovation på unionens 
marknader. Kommissionen bör fortsätta att 
nära övervaka hur 
efterhandelsinfrastrukturen utvecklas 
framledes och vid behov ingripa för att 
förhindra konkurrenssnedvridning på den 
inre marknaden.

(33) Krav bör även ställas på att 
handelplatser ska ge tillträde, däribland till 
transaktionsuppgifter, på ett öppet och 
icke-diskriminerande sätt för centrala 
motparter som önskar cleara transaktioner 
som utförs på handelsplatsen. Rätten till 
tillträde för en central motpart bör vara 
föremål för transparenta, 
proportionerliga och neutrala kriterier 
inbegripet kriterier avseende 
kundefterfrågan och säkerhet och alla 
nödvändiga 
samverkansöverenskommelser. För att en 
konkurrenskraftig inre marknad för alla 
finansiella instrument, inbegripet 
börsnoterade derivat, ska kunna utvecklas 
fullt ut, måste referensindex bli föremål 
för obligatorisk och icke-exklusiv 
licensiering till lämpliga handelsplatser 
och centrala motparter. Tillträde till 
information om index och referensindex 
som används för att bestämma värdet på 
finansiella instrument bör också ges till 
centrala motparter och andra 
handelsplatser på ett icke-diskriminerade
sätt. Tillträde till information om index
och referensindex som används för att
bestämma värdet på finansiella instrument
bör också ges till centrala motparter och 
andra handelsplatser på ett icke-
diskriminerade sätt. En handelsplats eller 
central motpart som tillhandahåller 
sådana uppgifter och produkter får endast 
ta ut avgifter från marknadsaktörerna för 
de tillhandahållna tjänsterna som täcker 
kostnaderna plus en skälig vinst.
Kostnadstäckningen avser kostnader som 
direkt kan hänföras till de tjänster som 
tillhandahålls med indexprodukterna.
Målsättningen med att eliminera hinder och 
diskriminerande praxis är att förbättra 
konkurrensen vid clearing av och handel 
med finansiella instrument för att inom 
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unionen minska investerings- och 
lånekostnaderna, eliminera ineffektiviteter 
och främja innovation på unionens 
marknader. Kommissionen bör fortsätta att 
nära övervaka hur 
efterhandelsinfrastrukturen utvecklas 
framledes och vid behov ingripa för att 
förhindra konkurrenssnedvridning på den 
inre marknaden.

Or. en

Motivering

Enligt den nuvarande texten är det inte möjligt att begränsa kostnadsökningar när 
referensindex används. Referensvärden är avgörande för att få hållpunkter vid handel och 
stöd till bästa möjliga utförande av handelstransaktioner. Genom att fastställa dessa gränser 
säkerställer vi att kostnaderna inte ökar dramatiskt vilket skulle leda till minskad nytta för 
slutinvesterarna.

Ändringsförslag 175
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Krav bör även ställas på att 
handelplatser ska ge tillträde, däribland till 
transaktionsuppgifter, på ett öppet och 
icke-diskriminerande sätt för centrala 
motparter som önskar cleara transaktioner 
som utförs på handelsplatsen. Vidare bör 
centrala motparter och andra handelsplatser 
på ett icke-diskriminerande sätt få sådana 
licenser för och sådan tillgång till uppgifter 
om index eller andra referensvärden som 
behövs för att fastställa värdet på 
finansiella instrument. Målsättningen med 
att eliminera hinder och diskriminerande 
praxis är att förbättra konkurrensen vid 
clearing av och handel med finansiella 
instrument för att inom unionen minska 
investerings- och lånekostnaderna, 
eliminera ineffektiviteter och främja 

(33) Krav bör även ställas på att 
handelplatser ska ge tillträde till 
transaktionsuppgifter, på ett öppet och 
icke-diskriminerande sätt för centrala 
motparter som önskar cleara transaktioner 
som utförs på handelsplatsen. En central 
motparts tillträde till en handelsplats bör 
möjliggöra arrangemang som innebär att 
flera centrala motparter använder 
transaktionsuppgifter efter handel från 
samma handelsplats. Detta bör emellertid 
inte leda till samverkan för clearing av 
derivat eller skapa fragmentering av 
likviditeten. Vidare bör centrala motparter 
och andra handelsplatser på ett icke-
diskriminerande sätt få sådana licenser för 
och sådan tillgång till uppgifter om index 
eller andra referensvärden som behövs för 
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innovation på unionens marknader.
Kommissionen bör fortsätta att nära 
övervaka hur efterhandelsinfrastrukturen 
utvecklas framledes och vid behov ingripa 
för att förhindra konkurrenssnedvridning 
på den inre marknaden.

att fastställa värdet på finansiella 
instrument. Målsättningen med att 
eliminera hinder och diskriminerande 
praxis är att förbättra konkurrensen vid 
clearing av och handel med finansiella 
instrument för att inom unionen minska 
investerings- och lånekostnaderna, 
eliminera ineffektiviteter och främja 
innovation på unionens marknader.
Kommissionen bör fortsätta att nära 
övervaka hur efterhandelsinfrastrukturen 
utvecklas framledes och vid behov ingripa 
för att förhindra konkurrenssnedvridning 
på den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 176
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Krav bör även ställas på att 
handelplatser ska ge tillträde, däribland till 
transaktionsuppgifter, på ett öppet och 
icke-diskriminerande sätt för centrala 
motparter som önskar cleara transaktioner 
som utförs på handelsplatsen. Vidare bör 
centrala motparter och andra handelsplatser 
på ett icke-diskriminerande sätt få sådana 
licenser för och sådan tillgång till uppgifter 
om index eller andra referensvärden som 
behövs för att fastställa värdet på 
finansiella instrument. Målsättningen med 
att eliminera hinder och diskriminerande 
praxis är att förbättra konkurrensen vid 
clearing av och handel med finansiella 
instrument för att inom unionen minska 
investerings- och lånekostnaderna, 
eliminera ineffektiviteter och främja 
innovation på unionens marknader.
Kommissionen bör fortsätta att nära
övervaka hur efterhandelsinfrastrukturen 

(33) Krav bör även ställas på att 
handelplatser ska ge tillträde, däribland till 
transaktionsuppgifter, på ett öppet och 
icke-diskriminerande sätt för centrala 
motparter som önskar cleara transaktioner 
som utförs på handelsplatsen. I förordning 
(EU) nr …/… [EMIR] är samverkan 
begränsad till värdepapper som betalas 
kontant men Esma ska före 2014 
rapportera om huruvida detta bör 
utsträckas till andra finansiella 
instrument. Ingenting i EMIR förhindrar 
att parter kommer överens om samverkan 
bilateralt, oavsett om det rör sig om aktier, 
derivat eller andra instrument. Vidare bör 
centrala motparter och andra handelsplatser 
på ett icke-diskriminerande sätt få sådana 
licenser för och sådan tillgång till uppgifter 
om index eller andra referensvärden som 
behövs för att fastställa värdet på 
finansiella instrument. Målsättningen med 
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utvecklas framledes och vid behov ingripa 
för att förhindra konkurrenssnedvridning 
på den inre marknaden.

att eliminera hinder och diskriminerande 
praxis är att förbättra konkurrensen vid 
clearing av och handel med finansiella 
instrument för att inom unionen minska 
investerings- och lånekostnaderna, 
eliminera ineffektiviteter och främja 
innovation på unionens marknader.
Kommissionen bör fortsätta att nära 
övervaka hur efterhandelsinfrastrukturen 
utvecklas framledes och vid behov ingripa 
för att förhindra konkurrenssnedvridning 
på den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 177
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Krav bör även ställas på att 
handelplatser ska ge tillträde, däribland till 
transaktionsuppgifter, på ett öppet och 
icke-diskriminerande sätt för centrala 
motparter som önskar cleara transaktioner 
som utförs på handelsplatsen. Vidare bör 
centrala motparter och andra handelsplatser 
på ett icke-diskriminerande sätt få sådana 
licenser för och sådan tillgång till uppgifter 
om index eller andra referensvärden som 
behövs för att fastställa värdet på 
finansiella instrument. Målsättningen med 
att eliminera hinder och diskriminerande 
praxis är att förbättra konkurrensen vid 
clearing av och handel med finansiella 
instrument för att inom unionen minska 
investerings- och lånekostnaderna, 
eliminera ineffektiviteter och främja 
innovation på unionens marknader.
Kommissionen bör fortsätta att nära 
övervaka hur efterhandelsinfrastrukturen 
utvecklas framledes och vid behov ingripa 
för att förhindra konkurrenssnedvridning 

(33) Krav bör även ställas på att 
handelplatser ska ge tillträde, däribland till 
transaktionsuppgifter, på ett öppet och 
icke-diskriminerande sätt för centrala 
motparter som önskar cleara transaktioner 
som utförs på handelsplatsen, såvida rätten 
till tillträde inte skulle leda till operativa 
risker och fragmentering av likviditeten.
Godkännande av nytt tillträde bör
översändas till marknadsmedlemmar och 
centrala motparters medlemmar. Vidare 
bör centrala motparter och andra 
handelsplatser på ett icke-diskriminerande 
sätt få sådana licenser för och sådan 
tillgång till uppgifter om index eller andra 
referensvärden som behövs för att fastställa 
värdet på finansiella instrument.
Målsättningen med att eliminera hinder och 
diskriminerande praxis är att förbättra 
konkurrensen vid clearing av och handel 
med finansiella instrument för att inom 
unionen minska investerings- och 
lånekostnaderna, eliminera ineffektiviteter 
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på den inre marknaden. och främja innovation på unionens 
marknader. Kommissionen bör fortsätta att 
nära övervaka hur 
efterhandelsinfrastrukturen utvecklas 
framledes och vid behov ingripa för att 
förhindra konkurrenssnedvridning på den 
inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 178
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Tjänster som inom unionen 
tillhandahålls av tredjelandsföretag
omfattas av nationella ordningar och 
nationella bestämmelser. Det finns stora 
skillnader mellan dessa ordningar och de 
företag som auktoriserats på grundval av 
dessa ordningar åtnjuter inte rätt att 
tillhandahålla tjänster eller etableringsfrihet 
i andra medlemsstater än där de är 
etablerade. Det är lämpligt att införa ett 
gemensamt regelverk på unionsnivå.
Denna gemensamma ordning bör 
harmonisera det idag uppsplittrade 
regelverket, säkerställa att
tredjelandsföretag som är verksamma i 
unionen åtnjuter rättslig säkerhet och 
jämlik behandling, garantera att 
kommissionen gör en bedömning av 
likvärdigheten hos tredjelands regelverk 
och tillsynssystem och säkerställa att 
investerare i EU som tar i anspråk 
tredjelandsföretags tjänster ges en 
jämförbar skyddsnivå.

(34) Tjänster som inom unionen 
tillhandahålls av värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer från tredjeland
omfattas av nationella ordningar och 
nationella bestämmelser. Det finns stora 
skillnader mellan dessa ordningar och de 
företag som auktoriserats på grundval av 
dessa ordningar åtnjuter inte rätt att 
tillhandahålla tjänster eller etableringsfrihet 
i andra medlemsstater än där de är 
etablerade. Det är lämpligt att införa ett 
gemensamt regelverk på unionsnivå.
Denna gemensamma ordning bör 
harmonisera det idag uppsplittrade 
regelverket, säkerställa att
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer från tredjeland som 
är verksamma i unionen åtnjuter rättslig 
säkerhet och jämlik behandling, garantera 
att kommissionen gör en bedömning av 
likvärdigheten och ömsesidigheten hos 
tredjelands regelverk och tillsynssystem 
och säkerställa att investerare i EU som tar 
i anspråk tredjelandsföretags tjänster ges en 
jämförbar skyddsnivå
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
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överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Detta förslag syftar till att säkerställa att MiFIR skapar en lämplig tredjelandsordning för 
värdepappersföretag och marknadsoperatörer snarare än en ordning som bara omfattar vissa 
tjänster som värdepappersföretag tillhandahåller. Denna ordning skulle säkerställa att alla 
tjänster som erbjuds av tredjeländers värdepappersföretag och marknadsoperatörer med 
tillträde till EU omfattas av MiFIR. I de nya förslagen måste det klart och tydligt förklaras 
vilka regler som ska gälla för sådana marknadsoperatörer och vilka eventuella EU-regler 
som inte gäller.

Ändringsförslag 179
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Tjänster som inom unionen 
tillhandahålls av tredjelandsföretag 
omfattas av nationella ordningar och 
nationella bestämmelser. Det finns stora 
skillnader mellan dessa ordningar och de 
företag som auktoriserats på grundval av 
dessa ordningar åtnjuter inte rätt att 
tillhandahålla tjänster eller etableringsfrihet 
i andra medlemsstater än där de är 
etablerade. Det är lämpligt att införa ett 
gemensamt regelverk på unionsnivå.
Denna gemensamma ordning bör 
harmonisera det idag uppsplittrade 
regelverket, säkerställa att 
tredjelandsföretag som är verksamma i 
unionen åtnjuter rättslig säkerhet och 
jämlik behandling, garantera att 
kommissionen gör en bedömning av 
likvärdigheten hos tredjelands regelverk 
och tillsynssystem och säkerställa att 
investerare i EU som tar i anspråk 
tredjelandsföretags tjänster ges en 
jämförbar skyddsnivå.

(34) Tjänster som inom unionen 
tillhandahålls av tredjelandsföretag 
omfattas av nationella ordningar och 
nationella bestämmelser. Det finns stora 
skillnader mellan dessa ordningar och de 
företag som auktoriserats på grundval av 
dessa ordningar åtnjuter inte rätt att 
tillhandahålla tjänster eller etableringsfrihet 
i andra medlemsstater än där de är 
etablerade. Visserligen bör 
medlemsstaterna kunna behålla dessa 
ordningar och krav men det är lämpligt att 
införa ett gemensamt regelverk på 
unionsnivå så att tredjelandsföretag som 
etablerar en filial i unionen kan 
tillhandahålla tjänster och utöva 
verksamhet i hela unionen genom filialen 
när filialen har auktoriserats av de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaten 
och bland annat en bedömning av 
likvärdigheten hos tredjelandets regelverk 
och tillsynssystem gjorts. Det är också 
lämpligt att det gemensamma regelverket 
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tillåter ett tredjelandsföretag att 
tillhandahålla tjänster till eller att utöva 
verksamhet för vissa godtagbara 
motparter som är etablerade i en 
medlemsstat på annat sätt än genom en 
filial i den medlemsstaten utan att det 
krävs auktorisation i den medlemsstaten 
eller registrering hos Esma.
Tredjelandsföretag som önskar 
tillhandahålla tjänster till eller utöva 
verksamhet för andra godtagbara 
motparter och per definition 
professionella kunder i unionen bör 
kunna göra det om de registrerar sig hos 
Esma och (bland annat) en 
likvärdighetsbedömning utförts av 
kommissionen med avseende på 
tredjelandets regelverk och tillsynssystem.

Or. en

Motivering

Många tjänster och verksamheter på investeringsområdet utförs inom ramen för varaktiga 
förbindelser mellan värdepappersföretaget och kunden. Det skulle i onödan begränsa 
tillgången för EU:s investerare och motparter till tjänster som erbjuds av tredjelandsföretag 
om till exempel tredjelandsföretag faktiskt förhindrades att tillhandahålla information och 
analyser till sina befintliga kunder.

Ändringsförslag 180
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Tjänster som inom unionen 
tillhandahålls av tredjelandsföretag 
omfattas av nationella ordningar och 
nationella bestämmelser. Det finns stora 
skillnader mellan dessa ordningar och de 
företag som auktoriserats på grundval av 
dessa ordningar åtnjuter inte rätt att 
tillhandahålla tjänster eller etableringsfrihet 
i andra medlemsstater än där de är 

(34) Tjänster som inom unionen 
tillhandahålls av tredjelandsföretag 
omfattas av nationella ordningar och 
nationella bestämmelser. Det finns stora 
skillnader mellan dessa ordningar och de 
företag som auktoriserats på grundval av 
dessa ordningar åtnjuter inte rätt att 
tillhandahålla tjänster eller etableringsfrihet 
i andra medlemsstater än där de är 
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etablerade. Det är lämpligt att införa ett 
gemensamt regelverk på unionsnivå.
Denna gemensamma ordning bör 
harmonisera det idag uppsplittrade 
regelverket, säkerställa att 
tredjelandsföretag som är verksamma i 
unionen åtnjuter rättslig säkerhet och 
jämlik behandling, garantera att 
kommissionen gör en bedömning av 
likvärdigheten hos tredjelands regelverk 
och tillsynssystem och säkerställa att
investerare i EU som tar i anspråk 
tredjelandsföretags tjänster ges en 
jämförbar skyddsnivå.

etablerade. Det är lämpligt att införa ett 
gemensamt regelverk på unionsnivå.
Denna gemensamma ordning bör 
harmonisera det idag uppsplittrade 
regelverket, säkerställa att 
tredjelandsföretag som är verksamma i 
unionen åtnjuter rättslig säkerhet och 
jämlik behandling, garantera att 
kommissionen gör en bedömning av 
likvärdigheten hos tredjelands regelverk 
och tillsynssystem och säkerställa att icke-
professionella kunder i EU som tar i 
anspråk tredjelandsföretags tjänster ges en 
jämförbar skyddsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 181
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Tjänster som inom unionen 
tillhandahålls av tredjelandsföretag 
omfattas av nationella ordningar och 
nationella bestämmelser. Det finns stora 
skillnader mellan dessa ordningar och de 
företag som auktoriserats på grundval av 
dessa ordningar åtnjuter inte rätt att 
tillhandahålla tjänster eller etableringsfrihet 
i andra medlemsstater än där de är 
etablerade. Det är lämpligt att införa ett 
gemensamt regelverk på unionsnivå.
Denna gemensamma ordning bör 
harmonisera det idag uppsplittrade 
regelverket, säkerställa att 
tredjelandsföretag som är verksamma i 
unionen åtnjuter rättslig säkerhet och 
jämlik behandling, garantera att 
kommissionen gör en bedömning av 
likvärdigheten hos tredjelands regelverk 
och tillsynssystem och säkerställa att 
investerare i EU som tar i anspråk 

(34) Tjänster som inom unionen 
tillhandahålls av tredjelandsföretag 
omfattas av nationella ordningar och 
nationella bestämmelser. Det finns stora 
skillnader mellan dessa ordningar och de 
företag som auktoriserats på grundval av 
dessa ordningar åtnjuter inte rätt att 
tillhandahålla tjänster eller etableringsfrihet 
i andra medlemsstater än där de är 
etablerade. Det är lämpligt att införa ett 
gemensamt regelverk på unionsnivå.
Denna gemensamma ordning bör 
harmonisera det idag uppsplittrade 
regelverket, säkerställa att 
tredjelandsföretag som är verksamma i 
unionen åtnjuter rättslig säkerhet och 
jämlik behandling, garantera att 
kommissionen gör en bedömning av 
likvärdigheten hos tredjelands regelverk 
och tillsynssystem och säkerställa att 
investerare i EU som tar i anspråk 
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tredjelandsföretags tjänster ges en 
jämförbar skyddsnivå.

tredjelandsföretags tjänster ges en 
jämförbar skyddsnivå. När kraven 
avseende tredjelandsföretag tillämpas bör 
kommissionen och medlemsstaterna 
beakta den centrala roll som EU spelar på 
de globala finansmarknaderna, det 
ömsesidiga beroendet mellan EU:s och 
tredjeländers finansmarknader och den 
nytta för EU:s investerare, medborgare, 
företag, offentliga myndigheter och den 
europeiska ekonomin som internationell 
handel innebär. Med tanke på detta bör 
tillämpningen av tredjelandskrav inte, 
förutom när det är motiverat av objektiva 
och faktabaserade tillsynsskäl, hindra 
EU:s investerare och emittenter att 
investera i och anskaffa kapital från 
tredjeländer, och omvänt heller inte 
hindra tredjelands investerare och 
emittenter att investera, anskaffa kapital 
eller erhålla andra finansiella tjänster på 
de europeiska marknaderna.  

Or. en

Ändringsförslag 182
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Tjänster som inom unionen 
tillhandahålls av tredjelandsföretag 
omfattas av nationella ordningar och 
nationella bestämmelser. Det finns stora 
skillnader mellan dessa ordningar och de 
företag som auktoriserats på grundval av 
dessa ordningar åtnjuter inte rätt att 
tillhandahålla tjänster eller etableringsfrihet 
i andra medlemsstater än där de är 
etablerade. Det är lämpligt att införa ett 
gemensamt regelverk på unionsnivå.
Denna gemensamma ordning bör 
harmonisera det idag uppsplittrade 

(34) Tjänster som inom unionen 
tillhandahålls av tredjelandsföretag 
omfattas av nationella ordningar och 
nationella bestämmelser. Det finns stora 
skillnader mellan dessa ordningar och de 
företag som auktoriserats på grundval av 
dessa ordningar åtnjuter inte rätt att 
tillhandahålla tjänster eller etableringsfrihet 
i andra medlemsstater än där de är 
etablerade. Det är lämpligt att införa ett 
gemensamt regelverk på unionsnivå.
Denna gemensamma ordning bör 
harmonisera det idag uppsplittrade 
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regelverket, säkerställa att 
tredjelandsföretag som är verksamma i 
unionen åtnjuter rättslig säkerhet och 
jämlik behandling, garantera att 
kommissionen gör en bedömning av 
likvärdigheten hos tredjelands regelverk 
och tillsynssystem och säkerställa att 
investerare i EU som tar i anspråk 
tredjelandsföretags tjänster ges en 
jämförbar skyddsnivå.

regelverket, säkerställa att 
tredjelandsföretag som är verksamma i 
unionen åtnjuter rättslig säkerhet och 
jämlik behandling, garantera att 
kommissionen gör en bedömning av 
likvärdigheten hos tredjelands regelverk 
och tillsynssystem och säkerställa att 
investerare i EU som tar i anspråk 
tredjelandsföretags tjänster ges en 
jämförbar skyddsnivå. När kraven 
avseende tredjelandsföretag tillämpas bör 
kommissionen och medlemsstaterna 
beakta den centrala roll som unionen 
spelar på de globala finansmarknaderna, 
vikten av öppenhet för att attrahera 
investeringar, behovet av att behålla 
europeiska finansiella centra, det 
ömsesidiga beroendet mellan EU:s och 
tredjeländers finansmarknader och de 
fördelar för EU:s investerare och 
emittenter, medborgare, företag, 
offentliga myndigheter och den 
europeiska ekonomin som internationell 
handel innebär. Med tanke på hur många 
olika slags finansiella tjänster som kräver 
licens enligt MiFID bör tillämpningen av 
tredjelandskrav inte, förutom när det är 
motiverat av objektiva och faktabaserade 
tillsynsskäl, leda till att EU:s investerare 
och emittenter hindras från att investera i 
och skaffa kapital från tredjeländer, och 
inte heller hindra tredjelands investerare 
och emittenter från att investera, anskaffa 
kapital eller erhålla andra finansiella 
tjänster på de europeiska marknaderna.  

Or. en

Motivering

För att främja EU:s välstånd, tillväxt, sysselsättning och finansiella stabilitet finns det ett 
behov av att skydda europeiska investerares och emittenters fungerande samspel med 
tredjelands marknader och tjänsteleverantörer och att fortsätta att förmå tredjelands 
investerare och emittenter att investera på EU:s marknader och anskaffa kapital genom dem.
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Ändringsförslag 183
Sławomir Witold Nitras

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Tjänster som inom unionen 
tillhandahålls av tredjelandsföretag 
omfattas av nationella ordningar och 
nationella bestämmelser. Det finns stora 
skillnader mellan dessa ordningar och de 
företag som auktoriserats på grundval av 
dessa ordningar åtnjuter inte rätt att 
tillhandahålla tjänster eller etableringsfrihet 
i andra medlemsstater än där de är 
etablerade. Det är lämpligt att införa ett 
gemensamt regelverk på unionsnivå.
Denna gemensamma ordning bör 
harmonisera det idag uppsplittrade 
regelverket, säkerställa att 
tredjelandsföretag som är verksamma i 
unionen åtnjuter rättslig säkerhet och 
jämlik behandling, garantera att 
kommissionen gör en bedömning av 
likvärdigheten hos tredjelands regelverk 
och tillsynssystem och säkerställa att 
investerare i EU som tar i anspråk 
tredjelandsföretags tjänster ges en 
jämförbar skyddsnivå.

(34) Tjänster som inom unionen 
tillhandahålls av tredjelandsföretag 
omfattas av nationella ordningar och 
nationella bestämmelser. Det finns stora 
skillnader mellan dessa ordningar och de 
företag som auktoriserats på grundval av 
dessa ordningar åtnjuter inte rätt att 
tillhandahålla tjänster eller etableringsfrihet 
i andra medlemsstater än där de är 
etablerade. Om tredjelandsföretag tillåts 
att erbjuda tjänster till godtagbara 
motparter i EU utan krav på att de 
etablerar en filial i EU skulle detta leda 
till att dessa företag inte blir föremål för 
tillsyn i den medlemsstat där de bedriver 
verksamhet eller kraven till följd av det 
föreslagna regelverket. Det är därför
lämpligt att införa ett gemensamt regelverk 
på unionsnivå. Denna gemensamma 
ordning bör harmonisera det idag 
uppsplittrade regelverket, säkerställa att 
tredjelandsföretag som är verksamma i 
unionen åtnjuter rättslig säkerhet och 
jämlik behandling, garantera att 
kommissionen gör en bedömning av 
likvärdigheten hos tredjelands regelverk 
och tillsynssystem och säkerställa att 
investerare i EU som tar i anspråk 
tredjelandsföretags tjänster ges en 
jämförbar skyddsnivå.

Or. pl

Ändringsförslag 184
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) När kommissionen fastställer 
huruvida en tredjelandsordning faktiskt 
är likvärdig bör kommissionen hålla sig 
till de överenskommelser som uppnåtts 
inom internationella fora såsom G20. Det 
bör eftersträvas att reglerna för 
derivathandel är så samordnade som 
möjligt, i enlighet med EMIR, men det 
finns många delar av detta direktiv som 
inte omfattas av G20-åtaganden och som 
inte heller syftar till att säkra det 
finansiella systemets stabilitet och som 
därför kanske inte är lämpliga för 
tredjeländer att tillämpa direkt.

Or. en

Ändringsförslag 185
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Skäl 34b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34b) När den gör sina bedömningar av 
likvärdigheten hos tredje länder bör 
kommissionen visa att den går tillväga på 
ett sätt som i första hand prioriterar EU:s 
största handelspartner och låta länder 
som endast har ett fåtal företag med 
tillträde till EU:s marknader vänta tills 
viktigare marknader har bedömts.

Or. en

Motivering

Med begränsade resurser kommer det att vara viktigt att prioritera dessa centrala 
jurisdiktioner så att handeln inte störs utan att istället maximala effekter uppnås snart efter 
att lagstiftningen antagits.
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Ändringsförslag 186
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Vid tillhandahållande av tjänster till 
icke-professionella kunder bör det alltid 
krävas att företaget inrättar en filial i 
unionen. Inrättandet av en filial kräver 
tillstånd och tillsyn i unionen. Det bör 
finnas lämpliga samarbetsavtal mellan den 
berörda behöriga myndigheten och den 
behöriga myndigheten i tredjelandet.
Tillhandahållandet av tjänster utan filialer 
bör begränsas till godtagbara motparter.
Sådant tillhandahållande bör registreras 
hos Esma och omfattas av tredjelandets 
tillsyn. Det bör finnas lämpliga 
samarbetsavtal mellan Esma och behöriga 
myndigheter i tredjelandet.

(35) Vid tillhandahållande av tjänster till 
icke-professionella eller professionella
kunder bör det alltid krävas att en filial har 
inrättats i unionen. Inrättandet av en filial 
kräver tillstånd och tillsyn i unionen. Det 
bör finnas lämpliga samarbetsavtal mellan 
den berörda behöriga myndigheten och den 
behöriga myndigheten i tredjelandet.
Tillhandahållandet av tjänster utan filialer 
bör begränsas till godtagbara motparter.
Sådant tillhandahållande bör registreras 
hos Esma och omfattas av tredjelandets 
tillsyn. Det bör finnas lämpliga 
samarbetsavtal mellan Esma och behöriga 
myndigheter i tredjelandet.

Or. en

Motivering

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’.

Ändringsförslag 187
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Vid tillhandahållande av tjänster till (35) Tredjelandsföretag som etablerar en 
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icke-professionella kunder bör det alltid 
krävas att företaget inrättar en filial i 
unionen. Inrättandet av en filial kräver 
tillstånd och tillsyn i unionen. Det bör 
finnas lämpliga samarbetsavtal mellan den 
berörda behöriga myndigheten och den 
behöriga myndigheten i tredjelandet.
Tillhandahållandet av tjänster utan 
filialer bör begränsas till godtagbara 
motparter. Sådant tillhandahållande bör 
registreras hos Esma och omfattas av
tredjelandets tillsyn. Det bör finnas 
lämpliga samarbetsavtal mellan Esma och 
behöriga myndigheter i tredjelandet.

filial i unionen enligt det gemensamma 
unionsregelverket för filialer bör kunna 
tillhandahålla tjänster och utöva 
verksamhet i hela unionen gentemot icke-
professionella kunder från filialen men 
detta bör inte hindra en icke-professionell 
kund från att uteslutande på eget initiativ 
erhålla tjänster från ett tredjelandsföretag 
eller på annat sätt erhålla tjänster utanför 
unionen (eller inom ramen för en 
nationell ordning). Inrättandet av en filial 
kräver tillstånd och tillsyn i unionen. Det 
bör finnas lämpliga samarbetsavtal mellan 
den berörda behöriga myndigheten och den 
behöriga myndigheten i tredjelandet. När 
filialen har auktoriserats bör den omfattas
av tillsyn i den medlemsstat där filialen är 
etablerad. Med förbehåll för ett 
anmälningsförfarande bör 
tredjelandsföretaget kunna tillhandahålla
tjänster i andra medlemsstater via den 
filial som auktoriserats och omfattas av 
tillsyn.

Or. en

Motivering

Många tjänster och verksamheter på investeringsområdet utförs inom ramen för varaktiga 
förbindelser mellan värdepappersföretaget och kunden. Det skulle i onödan begränsa 
tillgången för EU:s investerare och motparter till tjänster som erbjuds av tredjelandsföretag 
om till exempel tredjelandsföretag faktiskt förhindrades att tillhandahålla information och 
analyser till sina befintliga kunder.

Ändringsförslag 188
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Vid tillhandahållande av tjänster till 
icke-professionella kunder bör det alltid 
krävas att företaget inrättar en filial i 
unionen. Inrättandet av en filial kräver 

(35) Vid tillhandahållande av tjänster till 
icke-professionella kunder bör det alltid 
krävas att företaget inrättar en filial i 
unionen. Inrättandet av en filial kräver 
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tillstånd och tillsyn i unionen. Det bör 
finnas lämpliga samarbetsavtal mellan den 
berörda behöriga myndigheten och den 
behöriga myndigheten i tredjelandet.
Tillhandahållandet av tjänster utan filialer 
bör begränsas till godtagbara motparter.
Sådant tillhandahållande bör registreras 
hos Esma och omfattas av tredjelandets 
tillsyn. Det bör finnas lämpliga 
samarbetsavtal mellan Esma och behöriga 
myndigheter i tredjelandet.

tillstånd och tillsyn i unionen. Det bör 
finnas lämpliga samarbetsavtal mellan den 
berörda behöriga myndigheten och den 
behöriga myndigheten i tredjelandet.
Tillhandahållandet av tjänster utan filialer 
bör begränsas till godtagbara motparter och 
professionella kunder. Sådant 
tillhandahållande bör registreras hos Esma 
och omfattas av tredjelandets tillsyn. Det 
bör finnas lämpliga samarbetsavtal mellan 
Esma och behöriga myndigheter i 
tredjelandet.

Or. en

Ändringsförslag 189
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Vid tillhandahållande av tjänster till 
icke-professionella kunder bör det alltid 
krävas att företaget inrättar en filial i 
unionen. Inrättandet av en filial kräver 
tillstånd och tillsyn i unionen. Det bör 
finnas lämpliga samarbetsavtal mellan den 
berörda behöriga myndigheten och den 
behöriga myndigheten i tredjelandet.
Tillhandahållandet av tjänster utan filialer 
bör begränsas till godtagbara motparter.
Sådant tillhandahållande bör registreras 
hos Esma och omfattas av tredjelandets 
tillsyn. Det bör finnas lämpliga 
samarbetsavtal mellan Esma och behöriga 
myndigheter i tredjelandet.

(35) Vid tillhandahållande av tjänster till 
icke-professionella kunder bör det alltid 
krävas att ett dotterbolag har inrättats i 
unionen. Inrättandet av en filial kräver 
tillstånd och tillsyn i unionen. Det bör 
finnas lämpliga samarbetsavtal mellan den 
berörda behöriga myndigheten och den 
behöriga myndigheten i tredjelandet.
Tillhandahållandet av tjänster utan filialer 
bör begränsas till godtagbara motparter.
Sådant tillhandahållande bör registreras 
hos Esma och omfattas av tredjelandets 
tillsyn. Det bör finnas lämpliga 
samarbetsavtal mellan Esma och behöriga 
myndigheter i tredjelandet.

Or. en

Ändringsförslag 190
Olle Schmidt
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för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) De bestämmelser i denna förordning 
som reglerar tredjelandsföretags 
tillhandhållande av tjänster i unionen bör 
inte påverka den möjlighet som personer 
etablerade i unionen har att på eget initiativ 
ta i anspråk ett tredjelandsföretags 
investeringstjänster. När ett 
tredjelandsföretag tillhandahåller en i 
unionen etablerad person tjänster på 
dennes egna initiativ bör dessa inte anses
ha tillhandahållits inom unionens 
territorium. Om ett tredjelandsföretag söker 
upp kunder eller potentiella kunder i 
unionen eller erbjuder eller marknadsför 
investeringstjänster eller 
investeringsverksamhet tillsammans med 
sidotjänster i unionen bör detta inte 
betraktas som tjänster som tillhandahålls på 
kundens eget initiativ.

(36) De bestämmelser i denna förordning 
som reglerar tredjelandsföretags 
tillhandhållande av tjänster eller utövande 
av verksamhet i unionen bör inte påverka 
den möjlighet som personer etablerade i 
unionen har att på eget initiativ ta i anspråk 
ett tredjelandsföretags investeringstjänster
eller investeringsverksamhet, för 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt detta direktiv eller kreditinstitut som 
auktoriserats enligt direktiv 2006/48/EG 
att tillhandahålla investeringstjänster 
eller utöva investeringsverksamhet från 
ett tredjelandsföretag eller för kunder hos 
ett sådant värdepappersföretag eller 
kreditinstitut att erhålla 
investeringstjänster eller 
investeringsverksamhet från ett 
tredjelandsföretag genom förmedling från 
ett värdepappersföretag eller kreditinstitut 
eller för personer som är etablerade i 
unionen att erhålla investeringstjänster 
eller investeringsverksamhet från ett 
tredjelandsföretag när dessa tjänster 
tillhandahålls eller denna verksamhet 
utövas utanför unionen. När ett 
tredjelandsföretag tillhandahåller tjänster 
eller utför verksamhet uteslutande på 
initiativ av en person som är etablerad i 
unionen, bör tjänsterna inte anses vara 
tillhandahållna eller verksamheten utförd 
på unionens territorium. Om ett 
tredjelandsföretag söker upp kunder eller 
potentiella kunder i unionen eller erbjuder 
eller marknadsför investeringstjänster eller 
investeringsverksamhet tillsammans med 
sidotjänster i unionen (på annat sätt än i 
samband med varaktiga relationer mellan 
tredjelandsföretaget och denna person 
avseende tillhandahållandet av dessa 
tjänster eller utövandet av dessa tjänster)
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bör detta inte betraktas som tjänster som 
tillhandahålls eller verksamhet som utövas
på kundens eget initiativ. När ett 
tredjelandsföretag tillhandahåller tjänster 
eller utför verksamhet för eller genom 
medverkan från ett värdepappersföretag 
som är auktoriserat enligt detta direktiv 
eller ett kreditinstitut som är auktoriserat 
enligt direktiv 2006/48/EG och som 
tillhandahåller investeringstjänster eller 
utför investeringsverksamhet, bör dessa 
tjänster inte anses vara tillhandahållna 
eller den verksamheten inte anses vara 
utförd på unionens territorium. Det 
värdepappersföretag som fungerar som 
mellanhand förblir ansvarigt för att ge 
kunden det skydd som detta direktiv 
föreskriver för den tjänst som 
tillhandahålls kunden. Om en person som 
är etablerad i unionen lämnar unionen 
för att åtnjuta tjänster eller verksamhet 
som tillhandahålls eller utövas av ett 
tredjelandsföretag eller om 
tredjelandsföretagets karakteristiska 
prestation äger rum utanför unionen bör 
tjänsterna inte anses tillhandahållna eller 
verksamheten utförd i unionen.    

Or. en

Motivering

Många tjänster och verksamheter på investeringsområdet utförs inom ramen för varaktiga 
förbindelser mellan värdepappersföretaget och kunden. Det skulle i onödan begränsa 
tillgången för EU:s investerare och motparter till tjänster som erbjuds av tredjelandsföretag 
om till exempel tredjelandsföretag faktiskt förhindrades att tillhandahålla information och 
analyser till sina befintliga kunder.

Ändringsförslag 191
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Skäl 36
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) De bestämmelser i denna förordning 
som reglerar tredjelandsföretags 
tillhandhållande av tjänster i unionen bör 
inte påverka den möjlighet som personer
etablerade i unionen har att på eget initiativ 
ta i anspråk ett tredjelandsföretags 
investeringstjänster. När ett 
tredjelandsföretag tillhandahåller en i 
unionen etablerad person tjänster på 
dennes egna initiativ bör dessa inte anses 
ha tillhandahållits inom unionens 
territorium. Om ett tredjelandsföretag söker 
upp kunder eller potentiella kunder i 
unionen eller erbjuder eller marknadsför 
investeringstjänster eller 
investeringsverksamhet tillsammans med 
sidotjänster i unionen bör detta inte 
betraktas som tjänster som tillhandahålls på 
kundens eget initiativ.

(36) De bestämmelser i denna förordning 
som reglerar tredjelandsföretags 
tillhandhållande av tjänster i unionen bör 
inte påverka den möjlighet som icke-
professionella kunder etablerade i unionen 
har att på eget initiativ ta i anspråk ett 
tredjelandsföretags investeringstjänster.
När ett tredjelandsföretag tillhandahåller en 
i unionen etablerad icke-professionell 
kund tjänster på dennes egna initiativ bör 
dessa inte anses ha tillhandahållits inom 
unionens territorium. Om ett 
tredjelandsföretag söker upp kunder eller 
potentiella kunder i unionen eller erbjuder 
eller marknadsför investeringstjänster eller 
investeringsverksamhet tillsammans med 
sidotjänster i unionen bör detta inte 
betraktas som tjänster som tillhandahålls på 
kundens eget initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 192
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) De bestämmelser i denna förordning 
som reglerar tredjelandsföretags 
tillhandhållande av tjänster i unionen bör 
inte påverka den möjlighet som personer 
etablerade i unionen har att på eget 
initiativ ta i anspråk ett 
tredjelandsföretags investeringstjänster.
När ett tredjelandsföretag tillhandahåller 
en i unionen etablerad person tjänster på 
dennes egna initiativ bör dessa inte anses 
ha tillhandahållits inom unionens 
territorium. Om ett tredjelandsföretag 
söker upp kunder eller potentiella kunder 

(36) Ett tredjelandsföretag bör inte behöva 
auktorisation eller registrering i EU när 
det erbjuder tjänster på en EU-kunds eget 
initiativ, om det enbart erbjuder tjänster 
till företag som är auktoriserade enligt 
MiFID eller om tjänsten uteslutande 
tillhandahålls utanför EU.
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i unionen eller erbjuder eller marknadsför 
investeringstjänster eller 
investeringsverksamhet tillsammans med 
sidotjänster i unionen bör detta inte 
betraktas som tjänster som tillhandahålls 
på kundens eget initiativ.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse behövs för att EU-företag ska kunna få tillträde till 
tredjelandsmarknader eftersom vissa länder aldrig kommer att uppnå EU-
likvärdighetsnivåer, men utnyttjande av lokala enheter kan ändå behövas för att utföra viss 
verksamhet.

Ändringsförslag 193
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Flera olika typer av bedrägerier har 
ägt rum på andrahandsspotmarknader för 
EU:s utsläppsrätter, vilket kan undergräva 
förtroendet för de system för handel med 
utsläppsrätter som fastställs i direktiv 
2003/87EG, och åtgärder som vidtas för att 
stärka systemet med register för 
EU:s utsläppsrätter och villkoren för att 
öppna ett konto för handel med sådana 
utsläppsrätter. För att stärka dessa 
marknaders integritet och säkerställa att de 
fungerar på ett effektivt sätt, innefattande 
en övergripande tillsyn av 
handelsverksamheten, är det lämpligt att 
komplettera de åtgärder som föreskrivs i 
direktiv 2003/87/EG och klassificera 
utsläppsrätter som finansiella instrument
genom att helt inbegripa dem i 
tillämpningsområdet för detta direktiv och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 

(37) Flera olika typer av bedrägerier har 
ägt rum på andrahandsspotmarknader för 
EU:s utsläppsrätter, vilket kan undergräva 
förtroendet för de system för handel med 
utsläppsrätter som fastställs i direktiv 
2003/87EG, och åtgärder som vidtas för att 
stärka systemet med register för 
EU:s utsläppsrätter och villkoren för att 
öppna ett konto för handel med sådana 
utsläppsrätter. För att stärka dessa 
marknaders integritet och säkerställa att de 
fungerar på ett effektivt sätt, innefattande 
en övergripande tillsyn av 
handelsverksamheten, är det lämpligt att 
komplettera de åtgärder som föreskrivs i 
direktiv 2003/87/EG genom att helt 
inbegripa dem i tillämpningsområdet för 
detta direktiv och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/6/EG av den 
28 januari 2003 om insiderhandel och 
otillbörlig marknadspåverkan
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om insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan (marknadsmissbruk).

(marknadsmissbruk).

Or. en

Ändringsförslag 194
Sławomir Witold Nitras

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Kommissionen bör få befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
290 i fördraget. Delegerade akter bör 
framför allt antas för att precisera vissa 
definitioner och närmare fastställa kraven 
på insyn före och efter handel, detaljerade 
villkor för undantag från kraven på insyn 
före handel, arrangemang för att skjuta upp 
offentliggörande av uppgifter efter handel, 
kriterier för tillämpning av kraven på insyn 
före handel för systematiska 
internhandlare, särskilda 
kostnadsrelaterade bestämmelser som avser 
tillgången på marknadsdata, kriterier för att 
bevilja eller neka tillträde mellan 
handelsplatser och centrala motparter och 
ytterligare villkor då hot mot 
investerarskyddet, finansmarknadernas 
korrekta funktion och deras integritet samt 
stabiliteten i hela eller delar av unionens 
finanssystem kan motivera att Esma vidtar 
åtgärder.

(38) Kommissionen bör få befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
290 i fördraget. Delegerade akter bör 
framför allt antas för att precisera vissa 
definitioner och närmare fastställa kraven 
på insyn före och efter handel, detaljerade 
villkor för undantag från kraven på insyn 
före handel, arrangemang för att skjuta upp 
offentliggörande av uppgifter efter handel, 
kriterier för tillämpning av kraven på insyn 
före handel för systematiska 
internhandlare, särskilda 
kostnadsrelaterade bestämmelser som avser 
tillgången på marknadsdata, kriterier för att 
bevilja eller neka tillträde mellan 
handelsplatser och centrala motparter och 
ytterligare villkor då hot mot 
investerarskyddet, finansmarknadernas 
korrekta funktion och deras integritet samt 
stabiliteten i hela eller delar av unionens 
finanssystem kan motivera att Esma vidtar 
åtgärder. Delegerade akter är tekniska till 
sin natur och bör först bli föremål för 
samråd med Esma.

Or. pl

Ändringsförslag 195
Sari Essayah
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Förslag till förordning
Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) I kommissionens rapporter om 
finansmarknadspaketet (inbegripet, 
utöver denna förordning, direktivet om 
marknader för finansiella instrument och 
om upphävande av direktiv 2004/39/EG 
samt förordningen om insiderhandel och 
otillbörlig marknadspåverkan) två år efter 
ikraftträdandet, är det viktigt att se över 
paketet i sin helhet, och kommissionen 
kan lägga fram lämpliga förslag, bland 
annat förslag om att alla köp- och 
säljorder måste anmälas i realtid men inte 
till de behöriga myndigheterna utan till ett 
system som Esma upprättar genom vilket 
de behöriga myndigheterna kan erhålla 
all den information som behövs och som 
skulle kunna fungera som en enhetlig 
källa för konsoliderad 
handelsinformation och som ett 
centraliserat samarbetssystem där 
missbruk som sker på olika marknader 
och i olika länder kan upptäckas.

Or. fi

Ändringsförslag 196
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning ska tillämpas på 
värdepappersföretag, kreditinstitut
auktoriserade enligt direktiv [nya MiFID] 
när de tillhandahåller en eller flera 
investeringstjänster och/eller utför 
investeringsverksamhet samt reglerade 
marknader.

2. Denna förordning ska tillämpas på 
värdepappersföretag auktoriserade enligt 
direktiv [nya MiFID] och kreditinstitut 
auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EG
när de tillhandahåller en eller flera 
investeringstjänster och/eller utför 
investeringsverksamhet samt reglerade 
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marknader.

Or. en

Motivering

Kreditinstitut är inte auktoriserade enligt MiFID2. Se artikel 1.2 i MiFID2.

Ändringsförslag 197
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Avdelning V i denna förordning ska 
också tillämpas på alla finansiella 
motparter enligt artikel [2.6] och alla 
icke-finansiella motparter som omfattas av 
artikel [5.1b] i förordning [ ] (Emir).

3. Avdelning V i denna förordning ska 
också tillämpas på alla finansiella 
motparter enligt artikel [2.6] och alla 
icke-finansiella motparter som omfattas av 
artikel [10.1b] i förordning [ ] (Emir).

Or. en

Ändringsförslag 198
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Avdelning VIII i denna förordning 
ska tillämpas på företag som 
tillhandahåller investeringstjänster eller 
bedriver investeringsverksamhet i en 
medlemsstat på annat sätt än genom en 
filial i denna medlemsstat.

Or. en



PE489.472v01-00 94/175 AM\901839SV.doc

SV

Motivering

Bestämmelserna i avdelning VIII gäller tredjelandsföretag. Dessa är inte 
värdepappersföretag eller kreditinstitut med auktorisation enligt MiFID2.

Ändringsförslag 199
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Avdelning VII i denna förordning ska 
även tillämpas på alla finansiella 
motparter enligt definitionen i artikel 2 i 
direktiv [nya MiFID].

Or. en

Motivering

Det bör inte finnas några generella undantag för finansinstitut enligt MiFID/MiFIR och det 
bör finnas minimikrav som gäller för alla. Om avdelning VII tillämpas kan åtminstone Esma 
ingripa under vissa omständigheter.

Ändringsförslag 200
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Offentliggörande efter handel av 
transaktioner enligt artiklarna 19 och 20, 
och skyldigheten att rapportera 
transaktioner enligt artikel 23, gäller inte 
för transaktioner där en centralbank inom 
ECBS är motpart.

Or. en
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Motivering

Offentliggörande av transaktioner som utförs av centralbanker som en del av deras 
fördragsstadgade mål och uppgifter skulle inte skapa större transparens för marknaden, men 
effektiviteten i dessa transaktioner, dvs. inom penningpolitiken eller växelkurspolitiken, och 
därmed centralbankernas utförande av dessa uppgifter, som är av tidskritisk och konfidentiell 
natur, skulle allvarligt komprometteras om information om sådana transaktioner skulle 
offentliggöras, oavsett om det sker i realtid eller med tidsfördröjning.

Ändringsförslag 201
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna får helt eller delvis 
undanta finansiella instrument som är 
utställda i en nationell valuta som är inte 
är en stor handelsvaluta från 
tillämpningen av artiklarna 7, 9, 17 och 
20. Medlemsstaterna ska till Esma 
anmäla varje planerat utnyttjande av detta 
undantag.

Or. en

Motivering

De föreslagna transparens- och SI-kraven kan få mycket negativa effekter på likviditeten för 
små räntepappersmarknader där instrumenten är utställda i en valuta som inte är en stor 
handelsvaluta, vilket leder till höga kostnader för stater och andra emittenter. I analogi med 
artikel 113 c 4 i direktiv 2009/11/EG måste medlemsstaterna kunna bevilja undantag från 
artiklarna 7, 9, 17 och 20, i syfte att säkerställa att nya/existerande marknader i små 
valutaområden fungerar väl.

Ändringsförslag 202
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Bestämmelserna i avdelning VIII 
gäller endast tredjelandsföretag. Dessa är 
inte värdepappersföretag eller 
kreditinstitut med auktorisation enligt 
direktiv [nya MiFID].

Or. en

Motivering

Bestämmelserna i avdelning VIII bör inte tillämpas när tredjelandsföretaget har ett 
verksamhetstillstånd.

Ändringsförslag 203
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1 a
Krav på att handla på marknader som är 

erkända enligt MiFID
1. Icke-professionella kunder och 
professionella kunder ska utföra 
transaktioner av normal marknadsstorlek 
med finansiella instrument på:
(a) Reglerade marknader.
(b) MTF-plattformar.
När det finansiella instrumentet inte finns 
tillgängligt på reglerade marknader eller 
MTF-plattformar får professionella 
kunder och icke-professionella kunder 
utföra transaktionerna utanför en 
reglerad marknad eller en MTF-
plattform. Detta krav ska inte gälla 
godtagbara motparter.
2. Utan att de krav som avses i artikel 24 
påverkas ska godtagbara motparter 
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genomföra transaktioner i finansiella 
instrument på:
(c) Reglerade marknader.
(d) MTF-plattformar.
(e) OTF-plattformar.
(f) SI-plattformar.
(g) OTC-basis.
Godtagbara motparter får endast utföra 
OTC-transaktioner när transaktionen 
utmärker sig genom att den utförs ad-hoc 
och oregelbundet gentemot stora 
motparter och inom ramen för ett 
affärsförhållande som i sig kännetecknas 
av affärer som är större än den normala 
orderstorleken på marknaden, och där 
affärerna genomförs utanför de system 
som normalt används av företaget i fråga 
för dess verksamhet som SI-handlare.

Or. en

Ändringsförslag 204
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) multilateralt system: ett system som 
sammanför eller underlättar 
sammanförandet av köp- och säljintressen 
i finansiella instrument, där operatören 
inte ingår någon kapitalrisk, oavsett det 
faktiska antal order som faktiskt utförs 
genom transaktioner som följer av dessa.

Or. en

Motivering

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).

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) bilateralt system: ett system som 
sammanför eller underlättar 
sammanförandet av köp- och säljintressen 
i finansiella instrument, där 
värdepappersföretagets operatör ingår en 
kapitalrisk.

Or. en

Motivering

Det är ytterst viktigt att klarlägga distinktionen mellan multilateral och bilateral handel. Utan 
en klar skiljelinje kan plattformar som faktiskt är multilaterala hävda att de är bilaterala (och 
därmed bli föremål för lägre krav). Förutom att definiera multilateral handel bör MiFIR 
därför också definiera ”bilateral handel”. Detta bör göras på ett sätt som klarlägger att det 
grundläggande kännetecknet för bilateral handel är att mäklaren inte ingår någon 
kapitalrisk.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) systematisk internhandlare: ett 
värdepappersföretag som på ett organiserat, 
frekvent och systematiskt sätt handlar för 

(3) systematisk internhandlare
(SI-handlare): ett värdepappersföretag 
som på ett organiserat, frekvent och
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egen räkning genom att utföra kundorder 
utanför en reglerad marknad, en 
MTF- eller OTF-plattform.

systematiskt sätt genomför bilateral 
handel.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 207
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) systematisk internhandlare: ett 
värdepappersföretag som på ett organiserat, 
frekvent och systematiskt sätt handlar för 
egen räkning genom att utföra kundorder 
utanför en reglerad marknad, en 
MTF- eller OTF-plattform.

(3) systematisk internhandlare
(SI-handlare): ett värdepappersföretag 
som på ett organiserat, frekvent och
systematiskt sätt genomför bilateral 
handel.

Or. en

Ändringsförslag 208
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) systematisk internhandlare: ett 
värdepappersföretag som på ett organiserat,
frekvent och systematiskt sätt handlar för 

(3) systematisk internhandlare: ett 
värdepappersföretag som på ett organiserat,
regelbundet och systematiskt sätt handlar 
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egen räkning genom att utföra kundorder 
utanför en reglerad marknad, en MTF- eller 
OTF-plattform.

för egen räkning genom att utföra 
kundorder utanför en reglerad marknad, en 
MTF- eller OTF-plattform.

Or. en

Ändringsförslag 209
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) systematisk internhandlare: ett 
värdepappersföretag som på ett organiserat, 
frekvent och systematiskt sätt handlar för 
egen räkning genom att utföra kundorder 
utanför en reglerad marknad, en 
MTF- eller OTF-plattform.

(3) systematisk internhandlare: ett 
värdepappersföretag som på ett organiserat, 
frekvent och systematiskt sätt genomför 
bilateral handel.

Or. en

Ändringsförslag 210
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) systematisk internhandlare: ett 
värdepappersföretag som på ett 
organiserat, frekvent och systematiskt sätt 
handlar för egen räkning genom att utföra 
kundorder utanför en reglerad marknad, en 
MTF- eller OTF-plattform.

(3) systematisk internhandlare: ett 
värdepappersföretag som på ett frekvent 
och systematiskt sätt handlar för egen 
räkning genom att utföra kundorder utanför 
en reglerad marknad, en MTF- eller 
OTF-plattform och vars verksamhet 
uppfyller följande kriterier:
(a) Verksamheten har en väsentlig 
affärsmässig betydelse för företaget och 
utförs i enlighet med fastställda regler och 
rutiner. Esma ska fastställa de kvalitativa 
och kvantitativa kriterierna för att avgöra 
huruvida den affärsmässiga betydelsen är 
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väsentlig.  
b) Verksamheten utförs av personal eller 
med ett automatiserat tekniskt system som 
utsetts för detta ändamål, oavsett om 
personalen eller systemet enbart utnyttjas 
för detta ändamål.
(c) Verksamheten är tillgänglig för 
kunderna på regelbunden och fortlöpande 
basis.

Or. en

Ändringsförslag 211
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) reglerad marknad: ett multilateralt 
system som drivs och/eller leds av en 
marknadsplatsoperatör, vilket sammanför 
eller underlättar sammanförandet av flera 
tredje parters köp- och säljintressen i 
finansiella instrument – inom systemet och 
i enlighet med dess icke skönsmässiga 
regler – så att detta leder till ett avtal i 
fråga om finansiella instrument upptagna 
till handel enligt dess regler och/eller 
system, och som är auktoriserat och 
löpande verksamt och drivs i enlighet med 
bestämmelserna i avdelning III i 
direktiv [nya MiFID].

(5) reglerad marknad: ett multilateralt 
system som drivs och/eller leds av en 
marknadsplatsoperatör, vilket sammanför 
eller underlättar sammanförandet av flera 
tredje parters köp- och säljintressen i 
finansiella instrument – inom systemet – så
att detta leder till ett avtal i fråga om 
finansiella instrument upptagna till handel 
enligt dess regler och/eller system, och som 
är auktoriserat och löpande verksamt och 
drivs i enlighet med bestämmelserna i 
avdelning III i direktiv [nya MiFID].

Or. en

Motivering

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 
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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).

Ändringsförslag 212
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) reglerad marknad: ett multilateralt 
system som drivs och/eller leds av en 
marknadsplatsoperatör, vilket sammanför 
eller underlättar sammanförandet av flera 
tredje parters köp- och säljintressen i 
finansiella instrument – inom systemet och 
i enlighet med dess icke skönsmässiga 
regler – så att detta leder till ett avtal i 
fråga om finansiella instrument upptagna 
till handel enligt dess regler och/eller 
system, och som är auktoriserat och 
löpande verksamt och drivs i enlighet med 
bestämmelserna i avdelning III i 
direktiv [nya MiFID].

(5) reglerad marknad: ett multilateralt 
system som drivs och/eller leds av en 
marknadsplatsoperatör, vilket sammanför 
eller underlättar sammanförandet av flera 
tredje parters köp- och säljintressen i 
finansiella instrument – inom systemet – så 
att detta leder till ett avtal i fråga om 
finansiella instrument upptagna till handel 
enligt dess regler och/eller system, och som 
är auktoriserat och löpande verksamt och 
drivs i enlighet med bestämmelserna i 
avdelning III i direktiv [nya MiFID].

Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag stryks kravet på ”icke-diskretionära regler” från definitionen av 
reglerade marknader för att eliminera det kryphål som BCN-nätverk utnyttjat för att kringgå 
regeln. Kravet på ”icke-diskretionärt utförande” bör strykas från definitionen av såväl 
reglerade marknader som MTF-plattformar för att klart och tydligt skilja verksamheten från 
det som styr denna verksamhet.

Ändringsförslag 213
Sirpa Pietikäinen



AM\901839SV.doc 103/175 PE489.472v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) reglerad marknad: ett multilateralt 
system som drivs och/eller leds av en 
marknadsplatsoperatör, vilket sammanför 
eller underlättar sammanförandet av flera 
tredje parters köp- och säljintressen i 
finansiella instrument – inom systemet och 
i enlighet med dess icke skönsmässiga 
regler – så att detta leder till ett avtal i 
fråga om finansiella instrument upptagna 
till handel enligt dess regler och/eller 
system, och som är auktoriserat och 
löpande verksamt och drivs i enlighet med 
bestämmelserna i avdelning III i 
direktiv [nya MiFID].

(5) reglerad marknad: ett multilateralt 
system som drivs och/eller leds av en 
marknadsplatsoperatör, vilket sammanför 
eller underlättar sammanförandet av flera 
tredje parters köp- och säljintressen i 
finansiella instrument – inom systemet – så 
att detta leder till ett avtal i fråga om 
finansiella instrument upptagna till handel 
enligt dess regler och/eller system, och som 
är auktoriserat och löpande verksamt och 
drivs i enlighet med bestämmelserna i 
avdelning III i direktiv [nya MiFID].

Or. en

Motivering

Multilaterala handelsplatser med rättvis och ordnad handel måste utföra deltagarnas order 
på icke-diskretionär basis. Detta bör dock vara ett krav snarare än en av de reglerad 
marknadernas egenskaper.

Ändringsförslag 214
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) reglerad marknad: ett multilateralt 
system som drivs och/eller leds av en 
marknadsplatsoperatör, vilket sammanför 
eller underlättar sammanförandet av flera 
tredje parters köp- och säljintressen i 
finansiella instrument – inom systemet och 
i enlighet med dess icke skönsmässiga 
regler – så att detta leder till ett avtal i 
fråga om finansiella instrument upptagna 

(5) ett multilateralt system som sammanför 
minst fyra olika och oberoende deltagare 
där ingen av dem hanterar mer än 30 % 
av orderna eller transaktionerna och som
drivs och/eller leds av en 
marknadsplatsoperatör, vilket sammanför 
eller underlättar sammanförandet av flera 
tredje parters köp- och säljintressen i
finansiella instrument – inom systemet och 
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till handel enligt dess regler och/eller 
system, och som är auktoriserat och 
löpande verksamt och drivs i enlighet med 
bestämmelserna i avdelning III i direktiv 
[nya MiFID]. multilateral handelsplattform
(MTF-plattform):

i enlighet med dess icke skönsmässiga 
regler – så att detta leder till ett avtal i 
fråga om finansiella instrument upptagna 
till handel enligt dess regler och/eller 
system, och som är auktoriserat och 
löpande verksamt och drivs i enlighet med 
bestämmelserna i avdelning III i direktiv 
[nya MiFID]. multilateral handelsplattform
(MTF-plattform):

Or. en

Ändringsförslag 215
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) multilateralt system: ett system som 
sammanför köp- och säljintressen i 
finansiella instrument och där operatören 
förblir neutral, oavsett det faktiska antal 
order som genomförs genom de 
transaktioner som följer av dessa.

Or. en

Motivering

En definition införs för att klarlägga distinktionen mellan multilateral handel och bilateral 
handel.

Ändringsförslag 216
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) bilateralt system: ett system som 
underlättar sammanförandet av köp- och 
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säljintressen i finansiella instrument, där 
värdepappersföretagets operatör tar sin 
egen kapitalrisk.

Or. en

Motivering

En definition införs för att klarlägga distinktionen mellan multilateral handel och bilateral 
handel.

Ändringsförslag 217
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) multilateral handelsplattform 
(MTF-plattform): ett multilateralt system 
som drivs av ett värdepappersföretag eller 
en marknadsplatsoperatör och som 
sammanför flera tredje parters köp- och 
säljintressen i finansiella instrument – inom 
systemet och i enlighet med icke 
skönsmässiga regler – så att detta leder till 
ett avtal i enlighet med bestämmelserna i 
avdelning II i direktiv [nya MiFID].

(6) multilateral handelsplattform 
(MTF-plattform): ett multilateralt system 
som drivs av ett värdepappersföretag eller 
en marknadsplatsoperatör och som 
sammanför flera tredje parters köp- och 
säljintressen i finansiella instrument – inom 
systemet – så att detta leder till ett avtal i 
enlighet med bestämmelserna i 
avdelning II i direktiv [nya MiFID].

Or. en

Motivering

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 
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).
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Ändringsförslag 218
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) multilateral handelsplattform 
(MTF-plattform): ett multilateralt system 
som drivs av ett värdepappersföretag eller 
en marknadsplatsoperatör och som 
sammanför flera tredje parters köp- och 
säljintressen i finansiella instrument – inom 
systemet och i enlighet med icke 
skönsmässiga regler – så att detta leder till 
ett avtal i enlighet med bestämmelserna i 
avdelning II i direktiv [nya MiFID].

(6) multilateral handelsplattform 
(MTF-plattform): ett multilateralt system 
som drivs av ett värdepappersföretag eller 
en marknadsplatsoperatör och som 
sammanför flera tredje parters köp- och 
säljintressen i finansiella instrument – inom 
systemet – så att detta leder till ett avtal i 
enlighet med bestämmelserna i 
avdelning II i direktiv [nya MiFID].

Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag stryks kravet på ”icke-skönsmässiga regler” från definitionen av 
reglerade marknader för att eliminera det kryphål som BCN-nätverk utnyttjat för att kringgå 
regeln. Kravet på ”icke-skönsmässigt utförande” bör strykas från definitionen av såväl 
reglerade marknader som MTF-plattformar för att klart och tydligt skilja verksamheten från 
det som styr denna verksamhet.

Ändringsförslag 219
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) multilateral handelsplattform 
(MTF-plattform): ett multilateralt system 
som drivs av ett värdepappersföretag eller 
en marknadsplatsoperatör och som 
sammanför flera tredje parters köp- och 
säljintressen i finansiella instrument – inom 
systemet och i enlighet med icke 

(6) multilateral handelsplattform 
(MTF-plattform): ett multilateralt system 
som drivs av ett värdepappersföretag eller 
en marknadsplatsoperatör och som 
sammanför flera tredje parters köp- och 
säljintressen i finansiella instrument – inom 
systemet – så att detta leder till ett avtal i 
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skönsmässiga regler – så att detta leder till 
ett avtal i enlighet med bestämmelserna i 
avdelning II i direktiv [nya MiFID].

enlighet med bestämmelserna i 
avdelning II i direktiv [nya MiFID].

Or. en

Motivering

Multilaterala handelsplatser med rättvis och ordnad handel måste utföra deltagarnas order 
på icke-diskretionär basis. Detta bör dock vara ett krav snarare än en av MTF-
plattformarnas egenskaper.

Ändringsförslag 220
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) multilateral handelsplattform
(MTF-plattform): ett multilateralt system 
som drivs av ett värdepappersföretag eller 
en marknadsplatsoperatör och som 
sammanför flera tredje parters köp- och 
säljintressen i finansiella instrument – inom 
systemet och i enlighet med icke 
skönsmässiga regler – så att detta leder till 
ett avtal i enlighet med bestämmelserna i 
avdelning II i direktiv [nya MiFID].

(6) multilateral handelsplattform
(MTF-plattform): ett multilateralt system 
som sammanför minst fyra olika och 
oberoende deltagare där ingen av dem 
hanterar mer än 30 % av orderna eller 
transaktionerna och som drivs av ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör och som sammanför 
flera tredje parters köp- och säljintressen i 
finansiella instrument – inom systemet och 
i enlighet med icke skönsmässiga regler –
så att detta leder till ett avtal i enlighet med 
bestämmelserna i avdelning II i direktiv 
[nya MiFID]:

Or. en

Ändringsförslag 221
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 6a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) OTC-handel: all bilateral handel som 
kumulativt genomförs av en mäklare 
utanför en plattform för egen räkning 
tillfälligt, på ad hoc-basis och 
oregelbundet med godtagbara motparter 
och alltid till storlekar som överstiger den 
normala marknadsstorleken.

Or. en

Motivering

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’.

Ändringsförslag 222
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) OTC-handel: all bilateral handel som 
utförs av en mäklare för egen räkning 
utanför en plattform tillfälligt, på ad hoc-
basis och oregelbundet med godtagbara 
motparter och alltid till storlekar som 
överstiger den normala 
marknadsstorleken. All handel som 
sammanför multilateral och bilateral 
handel bör dock inte anses vara OTC utan 
istället delas upp utifrån kraven på 
multilateral respektive bilateral handel.

Or. en
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Motivering

MiFID2-texten bör innehålla en klar definition av OTC i själva lagtexten (artikel 2 i MiFIR), 
och inte bara i ett skäl, så att full efterlevnad kan säkerställas. OTC-behoven behöver 
definieras exakt eftersom det är undantagen från reglerna som garanterar säkerhet och 
integritet på finansmarknaderna. I motsats till multilateral handel (d.v.s. matchning av order) 
är OTC bilateral handel. Det är ett undantag från systematisk internhandel.

Ändringsförslag 223
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) OTC: bilateralt utförande av 
kundorder på annat sätt än som 
systematisk internhandlare där ett företag 
handlar för egen räkning på ad hoc-basis 
och oregelbundet med stora motparter till 
storlekar som överstiger den normala 
marknadsstorleken.

Or. en

Motivering

För investerarskyddets skull är det viktigt att förordningen definierar OTC-handel klart och 
tydligt. Detta kommer att säkerställa att OTC-transaktioner bara omfattar de transaktioner 
som inte kan utföras på andra handelsplatser, i synnerhet på grund av marknadspåverkan.

Ändringsförslag 224
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) organiserad handelsplattform
(OTF-plattform): ett system eller en 
facilitet, som inte är en reglerad marknad 
eller MTF-plattform, som drivs av ett 
värdepappersföretag eller en 

utgår
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marknadsplatsoperatör, inom vilket flera 
tredje parters köp- och säljintressen i 
finansiella instrument kan interagera 
inom systemet så att detta leder till ett 
avtal i enlighet med bestämmelserna i 
avdelning II i direktiv [nya MiFID].

Or. en

Motivering

Med ändringsförslaget stryks kategorin organiserade handelsplattformar (OTF-plattformar) 
som skulle äventyra prisbildning, effektivitet och rättvisa. OTF-plattformarna skulle i själva 
verket kunna erbjuda diskretionärt utförande, vilket skulle äventyra marknadstransparensen 
och regleringens kvalitet. Att lägga till ytterligare en kategori av handelsplatser skulle 
ytterligare fragmentera Europas redan fragmenterade marknader. Förslaget skulle också 
äventyra prisbildningen liksom den rättvisa konkurrensen mellan handelsplattformar.

Ändringsförslag 225
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) organiserad handelsplattform
(OTF-plattform): ett system eller en 
facilitet, som inte är en reglerad marknad 
eller MTF-plattform, som drivs av ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör, inom vilket flera 
tredje parters köp- och säljintressen i 
finansiella instrument kan interagera 
inom systemet så att detta leder till ett 
avtal i enlighet med bestämmelserna i 
avdelning II i direktiv [nya MiFID].

utgår

Or. en

Motivering

Den faktor som framför allt skiljer den nya föreslagna OTF-kategorin från existerande MTF-
plattformar är det skönsmässiga utrymmet för att utföra kundorder, vilket riskerar att leda till 
missbruk som framför allt missgynnar mindre insatta investerare. Dessutom kommer OTF-
kategorin att fragmentera marknaden ytterligare, vilket inte är önskvärt.
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Ändringsförslag 226
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) ) organiserad handelsplattform
(OTF-plattform): ett system eller en 
facilitet, som inte är en reglerad marknad 
eller MTF-plattform, som drivs av ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör, inom vilket flera 
tredje parters köp- och säljintressen i 
finansiella instrument kan interagera inom 
systemet så att detta leder till ett avtal i 
enlighet med bestämmelserna i 
avdelning II i direktiv [nya MiFID].

(7) ) organiserad handelsplattform
(OTF-plattform): ett system eller en 
facilitet, som inte är en reglerad marknad 
eller MTF-plattform eller en central 
motpart, som drivs av ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör, inom vilket flera 
tredje parters köp- och säljintressen i 
finansiella instrument kan interagera inom 
systemet så att detta leder till ett avtal i 
enlighet med bestämmelserna i 
avdelning II i direktiv [nya MiFID].

Or. en

Motivering

Detta läggs till av tydlighetsskäl så att inte centrala motparter oavsiktligt kommer att 
omfattas.

Ändringsförslag 227
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) ) organiserad handelsplattform
(OTF-plattform): ett system eller en 
facilitet, som inte är en reglerad marknad 
eller MTF-plattform, som drivs av ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör, inom vilket flera
tredje parters köp- och säljintressen i 

(7) organiserad handelsplattform
(OTF-plattform: ett system eller en 
facilitet, som inte är en reglerad marknad 
eller MTF-plattform, som drivs av ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör, inom vilket flera
stora motparters köp- och säljintressen i
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finansiella instrument kan interagera inom 
systemet så att detta leder till ett avtal i 
enlighet med bestämmelserna i 
avdelning II i direktiv [nya MiFID].

mindre likvida finansiella instrument som 
inte är upptagna till handel på en 
MTF-plattform eller en reglerad marknad
kan interagera inom systemet så att detta 
leder till ett avtal i enlighet med 
bestämmelserna i avdelning II i direktiv 
[nya MiFID].

Or. en

Ändringsförslag 228
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) ) organiserad handelsplattform
(OTF-plattform): ett system eller en 
facilitet, som inte är en reglerad marknad 
eller MTF-plattform, som drivs av ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör, inom vilket flera 
tredje parters köp- och säljintressen i 
finansiella instrument kan interagera inom 
systemet så att detta leder till ett avtal i 
enlighet med bestämmelserna i 
avdelning II i direktiv [nya MiFID].

(7) organiserad handelsplattform
(OTF-plattform: ett system eller en 
facilitet, som inte är gruppinternt, som 
inbegriper flera handlare och som inte är
en reglerad marknad eller MTF-plattform, 
som drivs av ett värdepappersföretag eller 
en marknadsplatsoperatör, inom vilket flera 
tredje parters köp- och säljintressen i 
finansiella instrument kan interagera inom 
systemet så att detta leder till ett avtal i 
enlighet med bestämmelserna i 
avdelning II i direktiv [nya MiFID].

Or. en

Ändringsförslag 229
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) OTC-handel: handel som sker på ad 
hoc-basis, är oregelbunden, utförs med 
stora motparter och är en del av ett 
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affärsförhållande som i sig kännetecknas 
av affärer över den normala 
marknadsstorleken.  

Or. en

Ändringsförslag 230
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) OTC: transaktioner som utförs 
utanför en reglerad marknad, en 
MTF-plattform, en OTF-plattform eller 
en SI-handlare och som utmärker sig 
genom att de utförs ad-hoc och 
oregelbundet gentemot stora motparter 
och inom ramen för ett affärsförhållande 
som i sig kännetecknas av affärer som är 
större än den normala orderstorleken på 
marknaden, och där affärerna genomförs 
utanför de system som normalt används 
av företaget i fråga för dess verksamhet 
som SI-handlare.

Or. en

Ändringsförslag 231
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) finansiellt instrument: sådana 
instrument som anges i avsnitt C i bilaga I 
till direktiv [nya MiFID].

(8) finansiellt instrument: sådana 
instrument som anges i avsnitt C i bilaga I 
till direktiv [nya MiFID] och i avsnitt CA i 
bilaga I i direktiv [nya MiFID] 
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uteslutande för detta direktiv, förordning 
(EU) nr .../... [MiFIR] och förordning 
(EU) nr .../... [förordningen om 
marknadsmissbruk] och direktivet (EU) 
No .../... [direktivet om 
marknadsmissbruk].

Or. en

Ändringsförslag 232
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) finansiellt instrument: sådana 
instrument som anges i avsnitt C i bilaga I 
till direktiv [nya MiFID].

(8) finansiellt instrument: sådana 
instrument som anges i avsnitt C i bilaga I 
till direktiv [nya MiFID] med undantag 
för sådana instrument som är 
försäkringsavtal avseende en 
försäkringsklass som förtecknas i bilaga I 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/138/EG om upptagande och 
utövande av försäkrings- och 
återförsäkringsverksamhet (Solvens II), 
förutsatt att det ingås med ett 
försäkringsföretag, ett 
återförsäkringsföretag, ett 
försäkringsföretag i tredjeland eller ett 
återförsäkringsföretag i tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 233
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) OTC-handel för aktier och 
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aktieliknande instrument avser handel 
som uppfyller samtliga följande kriterier:
– Den genomförs, före handel, på 
bilateral basis.
– Den genomförs mellan godtagbara 
motparter.
– Den genomförs icke-systematiskt, på ad 
hoc-basis och oregelbundet utan 
användning av automatiserad teknik.
– Den kännetecknas av transaktioner som 
är storskaliga eller som ingår i en 
uppsättning OTC-kategorier som 
fastställts av Esma.

Or. en

Ändringsförslag 234
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) stora motparter: godtagbara 
motparter som utmärker sig genom 
regelbundna affärer över den normala 
marknadsstorleken i en full uppsättning 
sofistikerade produkter och vars totala 
tillgångar överstiger 1 miljard euro.

Or. en

Ändringsförslag 235
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) börshandlade fonder: andelar i öppna 
system för kollektiva investeringar som är 
fritt överlåtbara på kapitalmarknaderna 
och i flesta fall återspeglar resultatet av 
ett index. certifikat:

(11) börshandlad fond: en fond med minst 
en andels- eller aktieklass som kan 
handlas löpande på initiativ av eller med 
föregående samtycke från 
UCITS-förvaltningsbolaget eller 
UCITS-investeringsbolaget eller i 
förekommande en likvärdig 
fondförvaltare på minst en reglerad 
marknad, MTF-plattform eller 
OTF-plattform där minst en 
marknadsgarant vidtar åtgärder för att 
säkerställa att värdet på dess andelar eller 
aktier inte i betydande grad avviker från 
substansvärdet.

Or. en

Ändringsförslag 236
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) börshandlade fonder: andelar i öppna 
system för kollektiva investeringar som är
fritt överlåtbara på kapitalmarknaderna
och i flesta fall återspeglar resultatet av ett 
index

(11) börshandlade fonder: andelar i öppna 
system för kollektiva investeringar som är
föremål för aktiv handel på minst en 
europeisk reglerad marknad, med minst 
en marknadsgarant, och i flesta fall 
återspeglar utvecklingen av ett index.

Or. en

Motivering

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 
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should be considered exchange-traded for the purpose of MiFIR.

Ändringsförslag 237
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) tillhandahållare av konsoliderad 
handelsinformation: en person auktoriserad 
i enlighet med direktiv [nya MiFID] att 
samla in rapporter om handeln med de 
finansiella instrument som förtecknas i 
artiklarna [5, 6, 11 och 12] i denna 
förordning från reglerade marknader, 
MTF-plattformar, OTF-plattformar och 
godkända publiceringsarrangemang samt 
konsolidera dem till ett kontinuerligt 
elektroniskt informationsflöde med 
uppgifter i realtid om priser och volymer 
per finansiellt instrument.

(19) tillhandahållare av konsoliderad
handelsinformation: en person auktoriserad 
i enlighet med direktiv [nya MiFID] att 
samla in rapporter om handeln med de 
finansiella instrument som förtecknas i 
artiklarna [5, 6, 11 och 12] i denna 
förordning från reglerade marknader, 
MTF-plattformar och godkända 
publiceringsarrangemang samt konsolidera 
dem till ett kontinuerligt elektroniskt 
informationsflöde med uppgifter i realtid 
om priser och volymer per finansiellt 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 238
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) ledningsorgan: det styrande organet 
hos en tillhandahållare av 
handelsinformation, med tillsyns- och 
ledningsansvar, som har yttersta 
beslutsfattande ansvar och mandat att 
fastställa enhetens strategi, mål och 
övergripande styrning. Ledningsorganet 
ska inkludera personer som faktiskt leder 
ett företags verksamhet. tillsynsfunktion:

(21) ledningsorgan: det styrande organet 
hos ett värdepappersföretag, en 
marknadsplatsoperatör eller en 
tillhandahållare av handelsinformation, 
med tillsyns- och ledningsansvar, som har 
yttersta beslutsfattande ansvar och mandat 
att fastställa strategi, mål och övergripande 
styrning för värdepappersföretaget, 
marknadsplatsoperatören eller 
tillhandahållaren av handelsinformation, 



PE489.472v01-00 118/175 AM\901839SV.doc

SV

och det ska även inbegripa personer som 
faktiskt leder ett företags verksamhet.

Or. en

Motivering

För konsekvens med definitionen i MiFID.

Ändringsförslag 239
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) referensvärde: ett kommersiellt index 
eller offentliggjort tal, som beräknas 
genom tillämpning av en formel på värdet 
av en eller flera underliggande tillgångar 
eller priser och på grundval av vilket det 
belopp som ska betalas enligt ett finansiellt 
instrument fastställs. handelsplats:

(24) referensindex: ett handelsbart eller 
allmänt använt kommersiellt index eller 
offentliggjort tal, som beräknas genom 
tillämpning av en formel på värdet av en 
eller flera underliggande tillgångar eller 
priser och på grundval av vilket det belopp 
som ska betalas enligt ett finansiellt 
instrument fastställs, vilket fungerar som 
ett standardmått för utvecklingen av en 
viss tillgång eller klass eller grupp av 
tillgångar.

Or. en

Motivering

Kommissionens språkbruk är inte tillräckligt specifikt för de typer av index som bör bli 
föremål för kravet på en icke-exklusiv licensiering. Det skulle inte vara rätt att låta alla index 
omfattas, utan endast de som är handelsbara eller allmänt använda och fungerar som en 
standard i form av ett allmänt accepterat mått på utvecklingen av marknaden i fråga eller den 
grupp av instrument som indexet representerar eller är uppbyggt av. Denna ändrade 
definition ska klarlägga detta.

Ändringsförslag 240
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) handelsplats: en reglerad marknad, 
MTF-plattform eller OTF-plattform.

(25) handelplats: en reglerad marknad, 
MTF-plattform eller systematisk 
internhandlare.

Or. en

Motivering

I dagens MiFID klassificeras SI-handlare helt korrekt som en handelsplats och gör OTC ett 
undantag från detta (i gamla skäl 53). Enligt den nu föreslagna definitionen skapas förvirring 
genom att SI-plattformar tas bort från definitionen av handelsplatser samtidigt som SI görs 
till en underkategori av OTC. Den nya formuleringen rättar denna källa till förvirring.

Ändringsförslag 241
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) handelsplats: en reglerad marknad, 
MTF-plattform eller OTF-plattform.

(25) handelplats: en reglerad marknad, 
MTF-plattform eller systematisk 
internhandlare.

Or. en

Motivering

Systematiska interhandlare (SI) behöver klassificeras som handelsplatser eftersom de är 
föremål för marknadsrelaterade regler. I MiFID 1 klassificeras SI som handelsplatser medan 
de i de föreliggande förslagen definieras som en underkategori av OTC, vilket luckrar upp 
investerarskyddsreglerna. OTF-plattformarna bör strykas i linje med det funktionsbaserade 
synsätt på MiFID/MiFIR som Europaparlamentet föreslår.

Ändringsförslag 242
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 25
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) handelsplats: en reglerad marknad, 
MTF-plattform eller OTF-plattform.

(25) handelplats: en reglerad marknad, 
MTF-plattform eller en systematisk 
internhandlare.

Or. en

Motivering

SI-handlare bör anses vara en riktig handelsplats eftersom de finns definierade i MiFID.

Ändringsförslag 243
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) multilateralt system: ett system som 
sammanför köp- och säljintressen i 
finansiella instrument, där operatören 
inte ingår någon kapitalrisk och därmed 
är neutral, oavsett det faktiska antal order 
som genomförs genom de transaktioner 
som följer av dessa.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att ta med en definition av vad "multilateral" innebär i linje med det 
funktionsbaserade synsättet på MiFID (dvs. samma affärsverksamhet, samma regler). Utan 
en klar distinktion kan plattformar som faktiskt är multilaterala hävda att de är bilaterala och 
därmed bli föremål för lägre krav.

Ändringsförslag 244
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 1b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25b) bilateralt system: ett system som 
sammanför köp- och säljintressen i 
finansiella instrument, där 
värdepappersföretagets operatör handlar 
för egen räkning.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att ta med en definition av vad ”multilateral” innebär i linje med det 
funktionsbaserade synsättet på MiFID (dvs. samma affärsverksamhet, samma regler). Utan 
en klar distinktion kan plattformar som faktiskt är multilaterala hävda att de är bilaterala och 
därmed bli föremål för lägre krav.

Ändringsförslag 245
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) central motpart: en central motpart 
enligt definitionen i artikel 2.1 i förordning 
[ ] (Emir). investeringstjänster och
investeringsverksamhet:

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

Eftersom förkortningen CCP används i hela den engelska versionen läggs denna till för 
tydlighetens skull.

Ändringsförslag 246
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) central motpart: en central motpart 
enligt definitionen i artikel 2.1 i förordning 
[ ] (Emir).

(26) central motpart: en central motpart 
enligt definitionen i artikel 1 led 2 i 
förordning [ ] (Emir).

Or. en

Ändringsförslag 247
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) interoperabilitetsarrangemang: ett 
arrangemang för interoperabilitet i den 
mening som avses i artikel 2 led 12 i 
förordning (EU) nr…/… [Emir].

Or. en

Ändringsförslag 248
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) tredjelandsföretag: ett 
värdepappersföretag eller ett kreditinstitut 
med huvudkontor utanför unionen vid 
tillhandahållande eller utövande av en 
eller flera investeringstjänster eller 
investeringsaktiviteter i unionen för vilka 
direktiv [nya MiFID] gäller. Endast 
investeringstjänster som tillhandahålls 
eller investeringsaktiviteter som utförs i 
unionen ska dock beaktas när det gäller 
tillämpningen av undantagen i artiklarna 
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2 och 3 i direktiv [nya MiFID] för 
tredjelandsföretaget.

Or. en

Motivering

Varken i MiFID2 eller MiFIR finns det någon definition av tredjelandsföretag. Definitionen 
bör inte omfatta aktiviteter som omfattas av ett undantag. Undantagen bör dock endast avse 
tjänster som tillhandahålls i EU. Ett tredjelandsföretag bör inte behöva auktorisation i EU 
om de enda investeringstjänster som erbjuds i EU är till företag inom samma grupp (artikel 
2.1 b i MiFID2) även om det också tillhandahåller investeringstjänster till icke besläktade 
företag utanför EU.

Ändringsförslag 249
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a)sammansatt transaktion: en 
transaktion som ordnas av en 
tillhandahållare av tjänster för 
riskreducering efter handel och som 
kännetecknas av att
a) transaktionen är cykelbaserad och 
multilateral (oräknat tjänsteleverantören) 
och måste accepteras fullt ut av alla 
deltagare för att den över huvud taget ska 
genomföras,
b) transaktionen är utformad att vara 
marknadsriskneutral för varje deltagare 
inom dennes toleransgränser, och
(c) transaktionen är uträknad i syfte att 
minska sekundära risker till följd av 
existerande OTC-derivattransaktioner, 
såsom motpartskreditrisker, operativa 
risker och/eller basrisker.
Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn för att ytterligare 
specificera särdragen hos en sammansatt 
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transaktion och i vilken grad artiklarna 7, 
9, 23 och 24.1 ska tillämpas på dess 
deltransaktioner.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den …*.
Kommissionen ska få befogenhet att anta 
de tekniska standarder för tillsyn som 
avses i första stycket, i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Motivering

Tjänster med sammansatta transaktioner såsom multilateral handelskompression och 
basriskförvaltning av löpande OTC-derivatportföljer skiljer sig i grunden från traditionell 
handelsaktivitet. Vissa krav enligt MiFIR och MiFID2 är dåligt anpassade till sammansatta 
transaktioner och det är viktigt att riskreduceringstjänster efter handel med sammansatta 
transaktioner får erbjudas enligt MiFIR och MIFID. Tjänster med sammansatta transaktioner 
är förenliga med G20:s policymål för OTC-derivatmarknaden.

Ändringsförslag 250
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) primäremittering: en transaktion i 
instrument med skräddarsydda 
grundvillkor som är utformade för 
specifika krav från finansiella och icke-
finansiella motparter som skulle 
klassificeras som godtagbara motparter 
eller professionella kunder enligt 
artikel II och artikel 30 i direktiv .../.../EU 
[nya MiFID].

Or. en

Motivering

Transaktioner som innebär primäremittering av ett instrument undantas från kravet att 
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genomföras genom en systematisk internhandlare om det inte sker på en reglerad marknad, 
MTF-plattform eller OTF-plattform enligt den föreslagna artikel 13a. Termen är i nuläget 
dock inte definierad.

Ändringsförslag 251
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) äkta risksäkringstransaktioner:
transaktioner enligt definitionen i direktiv 
[nya MiFID].

Or. en

Ändringsförslag 252
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 29b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29b) alltför omfattande spekulation: en 
handelsaktivitet som definieras i direktiv 
[nya MiFID].

Or. en

Ändringsförslag 253
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3



PE489.472v01-00 126/175 AM\901839SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som preciserar vissa 
tekniska detaljer i definitionerna i punkt 1, 
för att anpassa dem till 
marknadsutvecklingen.

3. Esma får utveckla förslag till tekniska 
standarder för tillsyn för att precisera
vissa tekniska detaljer i definitionerna i 
punkt 1, för att anpassa dem till 
marknadsutvecklingen.

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

Or. en

Motivering

Förmågan att specificera vissa tekniska detaljer i definitionerna enligt MiFID är i själva 
verket en befogenhet att ändra direktivets tillämpningsområde. Om befogenheten är av rent 
teknisk natur för att justera definitionerna i takt med marknadsutvecklingar, då är det fråga 
om en teknisk befogenhet som Esma är mer kvalificerad att bedöma.

Ändringsförslag 254
Sławomir Witold Nitras

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som preciserar vissa tekniska 
detaljer i definitionerna i punkt 1, för att 
anpassa dem till marknadsutvecklingen.

3. Kommissionen får, efter samråd med 
Esma, genom delegerade akter i enlighet 
med artikel 41, anta bestämmelser som 
preciserar vissa tekniska detaljer i 
definitionerna i punkt 1, för att anpassa 
dem till marknadsutvecklingen.

Or. pl
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Ändringsförslag 255
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Avdelning II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överblickbarhet när det gäller 
handelsplatser

Transparens när det gäller handelsplatser
med multilaterala system

Or. en

Ändringsförslag 256
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra aktuella köp- och säljbud och 
orderdjupet vid de priser som visas i deras 
system för aktier, depåbevis, börshandlade 
fonder, certifikat och andra liknande 
finansiella instrument som tagits upp till 
handel eller som handlas på en MTF- eller 
OTF-plattform. Detta krav ska även gälla 
för genomförbara intresseanmälningar.
Reglerade marknader, värdepappersföretag 
och marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform ska offentliggöra aktuella 
köp- och säljbud och orderdjupet vid de 
priser som visas i deras system för aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument 
som tagits upp till handel eller som handlas 
på en MTF-plattform. Reglerade 
marknader, värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform ska under den tid då 
marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

Or. en

Ändringsförslag 257
Markus Ferber
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra aktuella köp- och säljbud och 
orderdjupet vid de priser som visas i deras 
system för aktier, depåbevis, börshandlade 
fonder, certifikat och andra liknande 
finansiella instrument som tagits upp till 
handel eller som handlas på en MTF- eller
OTF-plattform. Detta krav ska även gälla 
för genomförbara intresseanmälningar.
Reglerade marknader, värdepappersföretag 
och marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra aktuella köp- och säljbud och 
orderdjupet vid de priser som visas i deras 
system för aktier, depåbevis, börshandlade 
fonder, certifikat och andra liknande 
finansiella instrument som tagits upp till 
handel på en reglerad marknad eller som 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform.
Detta krav ska även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

Or. en

Ändringsförslag 258
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra aktuella köp- och säljbud och 
orderdjupet vid de priser som visas i deras 
system för aktier, depåbevis, börshandlade 
fonder, certifikat och andra liknande 
finansiella instrument som tagits upp till 

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra aktuella köp- och säljbud och 
orderdjupet vid de priser som kan utföras i 
deras system för aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat och andra 
liknande finansiella instrument som tagits 
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handel eller som handlas på en MTF- eller 
OTF-plattform. Detta krav ska även gälla 
för genomförbara intresseanmälningar.
Reglerade marknader, värdepappersföretag 
och marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

upp till handel eller som handlas på en 
MTF- eller OTF-plattform. Detta krav ska 
även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

Or. en

Ändringsförslag 259
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF- eller OTF-plattform ska på rimliga 
affärsvillkor och på icke-diskriminerande 
grunder ge tillträde till de arrangemang de 
använder för att offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 till 
värdepappersföretag som enligt artikel 13 
är skyldiga att offentliggöra sina bud i 
fråga om aktier, depåbevis, börshandlade 
fonder, certifikat och andra liknande 
finansiella instrument.

2. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF-plattform ska på rimliga affärsvillkor 
och på icke-diskriminerande grunder ge 
tillträde till de arrangemang de använder 
för att offentliggöra den information som 
avses i punkt 1 till värdepappersföretag 
som enligt artikel 13 är skyldiga att 
offentliggöra sina bud i fråga om aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument.

Or. en

Ändringsförslag 260
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 4 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medgivande av undantag Undantag

Or. en

Ändringsförslag 261
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter ska, i de fall som 
definieras i punkt 3, på grundval av 
marknadsmodell, ordertyp och 
ordervolym kunna medge undantag från 
kravet för reglerade marknader, 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform att 
offentliggöra den information som avses i 
artikel 3.1. Behöriga myndigheter ska 
framför allt kunna medge undantag från 
detta krav när det gäller order av större 
omfattning än normalt på marknaden för 
ifrågavarande aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat och andra 
liknande finansiella instrument eller typer 
av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat eller andra liknande finansiella 
instrument.

1. Behöriga myndigheter ska kunna medge 
undantag från kravet för reglerade 
marknader, värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform att offentliggöra den 
information som avses i artikel 3.1 när det 
gäller order av större omfattning än 
normalt på marknaden för ifrågavarande 
aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat och andra liknande finansiella 
instrument eller typer av aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat eller andra 
liknande finansiella instrument.

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 262
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter ska, i de fall som 
definieras i punkt 3, på grundval av 
marknadsmodell, ordertyp och ordervolym 
kunna medge undantag från kravet för 
reglerade marknader, värdepappersföretag 
eller marknadsplatsoperatörer som driver 
en MTF- eller OTF-plattform att 
offentliggöra den information som avses i 
artikel 3.1. Behöriga myndigheter ska 
framför allt kunna medge undantag från 
detta krav när det gäller order av större 
omfattning än normalt på marknaden för 
ifrågavarande aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat och andra 
liknande finansiella instrument eller typer 
av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat eller andra liknande finansiella 
instrument.

1. Behöriga myndigheter ska, i de fall som 
definieras i punkt 3, på grundval av 
marknadsmodell, ordertyp och ordervolym 
kunna medge undantag från kravet för 
reglerade marknader, värdepappersföretag 
eller marknadsplatsoperatörer som driver 
en MTF- eller OTF-plattform att 
offentliggöra den information som avses i 
artikel 3.1. Behöriga myndigheter ska 
framför allt kunna medge undantag från 
detta krav när det gäller

– order av större omfattning än normalt 
på marknaden för ifrågavarande aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument 
eller typer av aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat eller 
andra liknande finansiella instrument,
– en handelsmetod där priset fastställs 
enligt ett referenspris som lämnas av ett 
annat system och är allmänt tillgängligt 
och allmänt betraktas som ett tillförlitligt 
referenspris av marknadsdeltagare.

Or. en

Ändringsförslag 263
Kay Swinburne
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter ska, i de fall som 
definieras i punkt 3, på grundval av 
marknadsmodell, ordertyp och ordervolym 
kunna medge undantag från kravet för 
reglerade marknader, värdepappersföretag 
eller marknadsplatsoperatörer som driver 
en MTF- eller OTF-plattform att 
offentliggöra den information som avses i 
artikel 3.1. Behöriga myndigheter ska 
framför allt kunna medge undantag från 
detta krav när det gäller order av större 
omfattning än normalt på marknaden för 
ifrågavarande aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat och andra 
liknande finansiella instrument eller typer 
av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat eller andra liknande finansiella
instrument.

1. Behöriga myndigheter ska, i de fall som 
definieras i punkt 3, på grundval av 
marknadsmodell, ordertyp och ordervolym 
kunna medge undantag från kravet för 
reglerade marknader, värdepappersföretag 
eller marknadsplatsoperatörer som driver 
en MTF- eller OTF-plattform att 
offentliggöra den information som avses i 
artikel 3.1. Behöriga myndigheter ska 
framför allt kunna medge undantag från 
detta krav när det gäller order av större 
omfattning än normalt på marknaden för 
ifrågavarande aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat och andra 
liknande finansiella instrument eller typer 
av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat eller andra liknande finansiella 
instrument eller när det gäller order som 
lämnats för utförande till ett lämpligt 
mittpunktspris.  

Or. en

Motivering

Ett undantag för order som utförs till mittpunktspris behöver specificeras på nivå 1 så att 
stora institutionella investerare även i fortsättningen kan handla aktier utan att bli föremål 
för rovstrategier som använder offentliggjord information för att driva upp det pris som 
institutionella investerare måste betala för sina aktier eller pressa ned det pris till vilket de 
säljer sina aktier.

Ändringsförslag 264
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter ska, i de fall som 
definieras i punkt 3, på grundval av 
marknadsmodell, ordertyp och ordervolym 
kunna medge undantag från kravet för 
reglerade marknader, värdepappersföretag 
eller marknadsplatsoperatörer som driver 
en MTF- eller OTF-plattform att 
offentliggöra den information som avses i 
artikel 3.1. Behöriga myndigheter ska 
framför allt kunna medge undantag från 
detta krav när det gäller order av större 
omfattning än normalt på marknaden för 
ifrågavarande aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat och andra 
liknande finansiella instrument eller typer 
av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat eller andra liknande finansiella 
instrument.

1. Behöriga myndigheter ska, i de fall som 
definieras i punkt 3, på grundval av 
marknadsmodell, ordertyp och ordervolym 
kunna medge undantag från kravet för 
reglerade marknader, värdepappersföretag 
eller marknadsplatsoperatörer som driver 
en MTF- eller OTF-plattform att 
offentliggöra den information som avses i 
artikel 3.1. Behöriga myndigheter ska 
framför allt kunna medge undantag från 
detta krav när det gäller  

(a) – order av större omfattning än 
normalt på marknaden för ifrågavarande 
aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat och andra liknande finansiella 
instrument eller typer av aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat eller 
andra liknande finansiella instrument, 
eller
b) – order som lämnas för 
utförande/matchning till ett rimligt 
mittpunktspris i enlighet med vad 
kommissionen bestämmer genom 
delegerade akter enligt artikel 41.

Or. en

Motivering

Ett klarläggande av den föreslagna undantagsordningen för att täcka order som utförts till 
mittpunktspris behöver specificeras på nivå 1 så att stora institutionella investerare, särskilt 
pensionsfonder och andra fonder kommer att kunna fortsätta att handla aktier utan att bli 
måltavla för högfrekvenshandel. I annat fall skulle högfrekvenshandlare kunna utnyttja 
offentliggjord information för att driva upp det pris som institutionella investerare måste 
betala för sina aktier eller pressa ned det pris för vilket de säljer sina aktier.
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Ändringsförslag 265
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter ska, i de fall som 
definieras i punkt 3, på grundval av 
marknadsmodell, ordertyp och 
ordervolym kunna medge undantag från 
kravet för reglerade marknader, 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform att 
offentliggöra den information som avses i 
artikel 3.1. Behöriga myndigheter ska 
framför allt kunna medge undantag från 
detta krav när det gäller order av större 
omfattning än normalt på marknaden för 
ifrågavarande aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat och andra 
liknande finansiella instrument eller typer 
av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat eller andra liknande finansiella 
instrument.

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform kan välja, när 
det gäller order av större omfattning än 
normalt på marknaden för ifrågavarande 
aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat och andra liknande finansiella 
instrument eller typer av aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat eller andra 
liknande finansiella instrument, att inte 
offentliggöra den information som avses i 
artikel 3.1.

Or. en

Ändringsförslag 266
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan undantag medges enligt punkt 1 
ska behöriga myndigheter underrätta Esma 
och andra behöriga myndigheter om alla 
enskilda undantag som de avser att medge 
samt förklara hur de ska tillämpas.
Avsikten att medge ett undantag ska 

2. Innan undantag medges enligt punkt 1 
ska behöriga myndigheter underrätta Esma 
och andra behöriga myndigheter om alla 
enskilda undantag som de avser att medge 
samt förklara hur de ska tillämpas.
Avsikten att medge ett undantag ska 
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anmälas minst sex månader innan 
undantaget ska börja gälla. Esma ska, inom
tre månader efter det att anmälan 
mottagits, avge ett yttrande till behöriga 
myndigheter som fastställer i vad mån 
varje enskild begäran om undantag är 
förenlig med de krav som anges i punkt 1 
och som specificeras i den delegerade akt 
som antagits enligt punkt 3 b och c. Om 
den behöriga myndigheten medger ett 
undantag och en annan medlemsstats 
behöriga myndighet invänder mot detta kan 
den berörda myndigheten på nytt hänskjuta 
ärendet till Esma, som kan utöva de 
befogenheter som den tilldelats enligt 
artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.
Esma ska övervaka hur undantagen 
tillämpas och lägga fram en årlig rapport 
för kommissionen om hur tillämpningen 
sker i praktiken.

anmälas minst två månader innan 
undantaget ska börja gälla. Esma ska, inom
två månader efter det att anmälan 
mottagits, avge ett yttrande till behöriga 
myndigheter som fastställer i vad mån 
varje enskild begäran om undantag är 
förenlig med de krav som anges i punkt 1 
och som specificeras i den delegerade akt 
som antagits enligt punkt 3 b och c. När 
perioden på två månader löpt ut får den 
behöriga myndigheten införa undantaget 
även om Esma inte utfärdat något 
yttrande. Om den behöriga myndigheten 
medger ett undantag och en annan 
medlemsstats behöriga myndighet invänder 
mot detta kan den berörda myndigheten på 
nytt hänskjuta ärendet till Esma, som kan 
utöva de befogenheter som den tilldelats 
enligt artikel 19 i förordning (EU) 
nr 1095/2010. Esma ska övervaka hur 
undantagen tillämpas och lägga fram en 
årlig rapport för kommissionen om hur 
tillämpningen sker i praktiken.

Or. en

Motivering

En period på 6 månader är för lång. Dessutom bör det klart och tydligt sägas att de behöriga 
myndigheterna inte behöver invänta Esmas yttrande för att genomföra ett undantag om 
perioden för att utfärda ett yttrande har löpt ut.

Ändringsförslag 267
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan undantag medges enligt punkt 1 
ska behöriga myndigheter underrätta Esma 
och andra behöriga myndigheter om alla 
enskilda undantag som de avser att medge 
samt förklara hur de ska tillämpas.
Avsikten att medge ett undantag ska 

2. Innan undantag medges enligt punkt 1 
ska behöriga myndigheter underrätta Esma 
och andra behöriga myndigheter om alla 
enskilda undantag som de avser att medge 
samt förklara hur de ska tillämpas.
Avsikten att medge ett undantag ska 
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anmälas minst sex månader innan 
undantaget ska börja gälla. Esma ska, inom
tre månader efter det att anmälan 
mottagits, avge ett yttrande till behöriga 
myndigheter som fastställer i vad mån 
varje enskild begäran om undantag är 
förenlig med de krav som anges i punkt 1 
och som specificeras i den delegerade akt 
som antagits enligt punkt 3 b och c. Om 
den behöriga myndigheten medger ett 
undantag och en annan medlemsstats 
behöriga myndighet invänder mot detta kan 
den berörda myndigheten på nytt hänskjuta 
ärendet till Esma, som kan utöva de 
befogenheter som den tilldelats enligt 
artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.
Esma ska övervaka hur undantagen 
tillämpas och lägga fram en årlig rapport 
för kommissionen om hur tillämpningen 
sker i praktiken.

anmälas minst en månad innan undantaget 
ska börja gälla. Esma ska, inom en månad
efter det att anmälan mottagits, avge ett 
yttrande till behöriga myndigheter som 
fastställer i vad mån varje enskild begäran 
om undantag är förenlig med de krav som 
anges i punkt 1 och som specificeras i den 
delegerade akt som antagits enligt 
punkt 3 b och c. Om den behöriga 
myndigheten medger ett undantag och en 
annan medlemsstats behöriga myndighet 
invänder mot detta kan den berörda 
myndigheten på nytt hänskjuta ärendet till 
Esma, som kan utöva de befogenheter som 
den tilldelats enligt artikel 19 i förordning
(EU) nr 1095/2010. Esma ska övervaka hur 
undantagen tillämpas och lägga fram en 
årlig rapport för kommissionen om hur 
tillämpningen sker i praktiken.

Or. en

Motivering

Varje bedömning av ett undantag behöver göras inom rimligt kort tid så att marknaderna kan 
fungera korrekt och effektivt.

Ändringsförslag 268
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan undantag medges enligt punkt 1 
ska behöriga myndigheter underrätta Esma 
och andra behöriga myndigheter om alla 
enskilda undantag som de avser att medge 
samt förklara hur de ska tillämpas.
Avsikten att medge ett undantag ska 
anmälas minst sex månader innan 
undantaget ska börja gälla. Esma ska, inom 
tre månader efter det att anmälan mottagits, 
avge ett yttrande till behöriga myndigheter 

2. Innan undantag medges enligt punkt 1 
ska behöriga myndigheter underrätta Esma 
och andra behöriga myndigheter om alla 
enskilda undantag som de avser att medge 
samt förklara hur de ska tillämpas.
Avsikten att medge ett undantag ska 
anmälas minst sex månader innan 
undantaget ska börja gälla. Esma ska, inom 
tre månader efter det att anmälan mottagits, 
avge ett positivt yttrande till behöriga 
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som fastställer i vad mån varje enskild 
begäran om undantag är förenlig med de 
krav som anges i punkt 1 och som 
specificeras i den delegerade akt som 
antagits enligt punkt 3 b och c. Om den 
behöriga myndigheten medger ett undantag 
och en annan medlemsstats behöriga 
myndighet invänder mot detta kan den 
berörda myndigheten på nytt hänskjuta 
ärendet till Esma, som kan utöva de 
befogenheter som den tilldelats enligt 
artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.
Esma ska övervaka hur undantagen 
tillämpas och lägga fram en årlig rapport 
för kommissionen om hur tillämpningen 
sker i praktiken.

myndigheter som fastställer i vad mån 
varje enskild begäran om undantag är 
förenlig med de krav som anges i punkt 1 
och som specificeras i den delegerade akt 
som antagits enligt punkt 3 b och c. En 
behörig myndighet ska endast bevilja 
undantag efter att ha erhållit detta 
positiva yttrande från Esma. Om den 
behöriga myndigheten medger ett undantag 
och en annan medlemsstats behöriga 
myndighet invänder mot detta kan den 
berörda myndigheten på nytt hänskjuta 
ärendet till Esma, som kan utöva de 
befogenheter som den tilldelats enligt 
artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.
Esma ska övervaka hur undantagen 
tillämpas och lägga fram en årlig rapport 
för kommissionen om hur tillämpningen 
sker i praktiken.

Or. en

Ändringsförslag 269
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan undantag medges enligt punkt 1 
ska behöriga myndigheter underrätta Esma 
och andra behöriga myndigheter om alla 
enskilda undantag som de avser att medge 
samt förklara hur de ska tillämpas.
Avsikten att medge ett undantag ska 
anmälas minst sex månader innan 
undantaget ska börja gälla. Esma ska, inom 
tre månader efter det att anmälan mottagits, 
avge ett yttrande till behöriga myndigheter 
som fastställer i vad mån varje enskild 
begäran om undantag är förenlig med de 
krav som anges i punkt 1 och som 
specificeras i den delegerade akt som 
antagits enligt punkt 3 b och c. Om den 
behöriga myndigheten medger ett undantag 

2. Innan undantag medges enligt punkt 1 
ska behöriga myndigheter underrätta Esma 
och andra behöriga myndigheter om alla 
enskilda undantag som de avser att medge 
samt förklara hur de ska tillämpas.
Avsikten att medge ett undantag ska 
anmälas minst sex månader innan 
undantaget ska börja gälla. Esma ska, inom 
tre månader efter det att anmälan mottagits, 
avge ett bindande yttrande till behöriga 
myndigheter som fastställer i vad mån 
varje enskild begäran om undantag är 
förenlig med de krav som anges i punkt 1 
och som specificeras i den delegerade akt 
som antagits enligt punkt 3 b. Om den 
behöriga myndigheten medger ett undantag 
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och en annan medlemsstats behöriga 
myndighet invänder mot detta kan den 
berörda myndigheten på nytt hänskjuta 
ärendet till Esma, som kan utöva de 
befogenheter som den tilldelats enligt 
artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.
Esma ska övervaka hur undantagen 
tillämpas och lägga fram en årlig rapport 
för kommissionen om hur tillämpningen 
sker i praktiken.

och en annan medlemsstats behöriga 
myndighet invänder mot detta kan den 
berörda myndigheten på nytt hänskjuta 
ärendet till Esma, som kan utöva de 
befogenheter som den tilldelats enligt 
artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.
Esma ska övervaka hur undantagen 
tillämpas och lägga fram en årlig rapport 
för kommissionen om hur tillämpningen 
sker i praktiken.

Or. en

Motivering

Det är ytterst viktigt att säkerställa ett harmoniserat genomförande av dessa undantag i alla 
medlemsstater. Dessutom bör Esmas bedömning av efterlevnaden av enskilda undantag från 
bestämmelserna i MiFID vara bindande.

Ändringsförslag 270
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan undantag medges enligt punkt 1 
ska behöriga myndigheter underrätta Esma 
och andra behöriga myndigheter om alla 
enskilda undantag som de avser att medge 
samt förklara hur de ska tillämpas.
Avsikten att medge ett undantag ska 
anmälas minst sex månader innan 
undantaget ska börja gälla. Esma ska, inom 
tre månader efter det att anmälan mottagits, 
avge ett yttrande till behöriga myndigheter 
som fastställer i vad mån varje enskild 
begäran om undantag är förenlig med de 
krav som anges i punkt 1 och som 
specificeras i den delegerade akt som 
antagits enligt punkt 3 b och c. Om den 
behöriga myndigheten medger ett 
undantag och en annan medlemsstats 
behöriga myndighet invänder mot detta
kan den berörda myndigheten på nytt 

2. Innan undantag medges enligt punkt 1 
ska behöriga myndigheter underrätta Esma 
och andra behöriga myndigheter om alla 
enskilda undantag som de avser att medge 
samt förklara hur de ska tillämpas.
Avsikten att medge ett undantag ska 
anmälas minst sex månader innan 
undantaget ska börja gälla. Esma ska, inom 
tre månader efter det att anmälan mottagits, 
avge ett bindande yttrande till behöriga 
myndigheter som fastställer i vad mån 
varje enskild begäran om undantag är 
förenlig med de krav som anges i punkt 1 
och som specificeras i den delegerade akt 
som antagits enligt punkt 3 b och c. För att 
undvika tveksamheter bör Esmas yttrande 
vara bindande och en behörig myndighet 
ska endast bevilja ett undantag om detta är 
helt förenligt med Esmas beslut.
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hänskjuta ärendet till Esma, som kan 
utöva de befogenheter som den tilldelats 
enligt artikel 19 i förordning (EU) 
nr 1095/2010. Esma ska övervaka hur 
undantagen tillämpas och lägga fram en 
årlig rapport för kommissionen om hur 
tillämpningen sker i praktiken.

Om den behöriga myndigheten beviljar 
undantaget ska detta automatiskt gälla i 
alla medlemsstater.
Esma ska övervaka hur undantagen 
tillämpas och lägga fram en årlig rapport 
för kommissionen om hur tillämpningen 
sker i praktiken.

Or. en

Ändringsförslag 271
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan undantag medges enligt punkt 1 
ska behöriga myndigheter underrätta Esma 
och andra behöriga myndigheter om alla 
enskilda undantag som de avser att medge 
samt förklara hur de ska tillämpas.
Avsikten att medge ett undantag ska 
anmälas minst sex månader innan 
undantaget ska börja gälla. Esma ska, inom 
tre månader efter det att anmälan 
mottagits, avge ett yttrande till behöriga 
myndigheter som fastställer i vad mån 
varje enskild begäran om undantag är 
förenlig med de krav som anges i punkt 1 
och som specificeras i den delegerade akt 
som antagits enligt punkt 3 b och c. Om 
den behöriga myndigheten medger ett 
undantag och en annan medlemsstats 
behöriga myndighet invänder mot detta 
kan den berörda myndigheten på nytt 

2. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform 
ska erhålla ett godkännande från den 
behöriga myndigheten innan de utnyttjar 
det undantag som avses i punkt 1. Innan 
undantag medges enligt punkt 1 ska 
behöriga myndigheter underrätta Esma och 
andra behöriga myndigheter om alla 
enskilda undantag som de avser att medge 
samt förklara hur de ska tillämpas.
Avsikten att medge ett undantag ska 
anmälas minst fyra månader innan 
undantaget ska börja gälla. Esma ska, inom 
två månader efter det att anmälan 
mottagits, avge ett yttrande till behöriga 
myndigheter som fastställer i vad mån 
varje enskild begäran om undantag är 
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hänskjuta ärendet till Esma, som kan 
utöva de befogenheter som den tilldelats 
enligt artikel 19 i förordning 
(EU) nr 1095/2010. Esma ska övervaka 
hur undantagen tillämpas och lägga fram 
en årlig rapport för kommissionen om hur 
tillämpningen sker i praktiken.

förenlig med de krav som anges i punkt 1 
och som specificeras i den delegerade akt 
som antagits enligt punkt 3 b och c.

Efter att ha erhållit Esmas yttrande ska ett
kollegium under Esmas ordförandeskap 
som består av de behöriga myndigheterna 
i alla medlemsstater komma fram till ett 
gemensamt yttrande. De behöriga 
myndigheterna får inte medge ett 
undantag till marknadsoperatörer som 
driver en MTF- eller en OTF-plattform 
utan att ha fått ett positivt gemensamt 
yttrande från kollegiet.
Om den behöriga myndigheten medger ett 
undantag och en annan medlemsstats 
behöriga myndighet invänder mot detta 
undantag eller mot hur det beviljade 
undantaget faktiskt tillämpas kan den 
berörda myndigheten på nytt hänskjuta 
ärendet till Esma, som kan utöva de 
befogenheter som den tilldelats enligt 
artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.
Esma ska övervaka hur undantagen 
tillämpas och lägga fram en årlig rapport 
för kommissionen om hur tillämpningen 
sker i praktiken.

Or. en

Ändringsförslag 272
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Behöriga myndigheter ska kunna 
återkalla ett godkännande för reglerade 
marknader, marknadsoperatörer och 
värdepappersföretag att utnyttja något av 



AM\901839SV.doc 141/175 PE489.472v01-00

SV

undantagen i punkt 3. De behöriga 
myndigheterna ska återkalla 
godkännandet om de upptäcker att 
undantaget används på ett sätt som 
avviker från den ursprungliga avsikten 
eller om de anser att undantaget utnyttjas 
för att kringgå regler som fastställs i 
denna artikel.
Innan ett godkännande att utnyttja ett 
undantag återkallas ska de behöriga 
myndigheterna meddela Esma och andra 
behöriga myndigheter om sin avsikt med 
en fullständig förklaring av motiven 
bakom en sådan avsikt. Meddelandet om 
avsikten att återkalla godkännandet att 
utnyttja ett undantag ska lämnas så snart 
som möjligt. Inom en månad efter att ha 
mottagit meddelandet ska Esma utfärda 
ett icke-bindande yttrande till den 
behöriga myndigheten i fråga. Efter att ha 
mottagit yttrandet ska den behöriga 
myndigheten verkställa sitt beslut.

Or. en

Motivering

Tillräcklig flexibilitet bör ges till behöriga myndigheter att inte bara bevilja utan också att 
återkalla undantag. Det kommer att medföra att de behöriga myndigheterna snabbt kommer 
att kunna reagera på en oförutsedd marknadsutveckling.

Ändringsförslag 273
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De behöriga myndigheterna och Esma 
ska följa följande allmänna principer när 
de medger transparensundantag:
– Transparensundantag ska endast 
accepteras när transparensen skulle 
kunna få direkta negativa effekter för den 
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investerare som lägger ordern.
– Inget undantag får leda till att en grupp 
investerare kan dra nytta av mindre 
insatta investerare genom att begränsa 
transparensen på ett otillbörligt sätt.
– Inget transparensundantag får leda till 
att transparensen begränsas på hela 
marknaden för de finansiella instrument 
för vilket undantaget tillämpas.

Or. en

Motivering

För att undvika att undantag på ett otillbörligt sätt begränsar transparensen på de europeiska 
finansmarknaderna ska förordningen fastställa allmänna principer som de behöriga 
myndigheterna och Esma bör respektera när de beviljar transparensundantag.

Ändringsförslag 274
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När order utförs med undantag från 
kravet att offentliggöra den information 
som avses i artikel 3.1 och med 
utnyttjande av ett referenspris från en 
annan marknad ska reglerade marknader
och värdepappersföretag som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform se 
till att de får snabbare tillgång till 
referenspriset än någon annan 
marknadsdeltagare som utför order på 
deras handelsplats.

Or. en

Ändringsförslag 275
Kay Swinburne
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som fastställer följande:

3. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som anger följande:

Or. en

Motivering

Att definiera hur undantagen ska tillämpas i detalj bör grundas på direkta kunskaper om 
tillgångsklassen och hur instrumenten handlas. Esma har lämpligare sakkunskap på detta 
område än kommissionen.

Ändringsförslag 276
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som fastställer följande:

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

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk fråga som kräver ingående marknadskunskap och det är därför 
lämpligare att ansvaret överlåts åt Esma.

Ändringsförslag 277
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som fastställer följande:

3. Esma ska genom bindande tekniska 
standarder anta bestämmelser som 
fastställer:

Or. en

Ändringsförslag 278
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För varje berörd kategori av finansiella 
instrument, ordervolym eller ordertyp för 
vilken det kan göras undantag från kravet 
på uppgifter före handel enligt punkt 1.

(b) För varje berörd kategori av finansiella 
instrument, ordervolym och ordertyp för 
vilken det kan göras undantag från kravet 
på uppgifter före handel enligt punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 279
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den marknadsmodell för vilken det 
kan göras undantag från kravet på 
uppgifter före handel enligt punkt 1 och 
särskilt tillämpningen av det kravet på 
handelsmetoder för reglerade marknader, 
som enligt sina regler genomför 
transaktioner med hänvisning till kurser
som fastställts utanför den reglerade 
marknaden eller genom periodiska 
auktioner för varje kategori av finansiellt 
instrument.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 280
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den marknadsmodell för vilken det 
kan göras undantag från kravet på 
uppgifter före handel enligt punkt 1 och 
särskilt tillämpningen av det kravet på 
handelsmetoder för reglerade marknader, 
som enligt sina regler genomför 
transaktioner med hänvisning till kurser 
som fastställts utanför den reglerade 
marknaden eller genom periodiska
auktioner för varje kategori av finansiellt 
instrument.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 281
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den marknadsmodell för vilken det kan 
göras undantag från kravet på uppgifter 
före handel enligt punkt 1 och särskilt 
tillämpningen av det kravet på 
handelsmetoder för reglerade marknader, 
som enligt sina regler genomför 
transaktioner med hänvisning till kurser 
som fastställts utanför den reglerade
marknaden eller genom periodiska 
auktioner för varje kategori av finansiellt 
instrument.

(c) Den marknadsmodell för vilken det kan 
göras undantag från kravet på uppgifter 
före handel enligt punkt 1 och särskilt 
tillämpningen av det kravet på 
handelsmetoder för reglerade marknader,
MTF-plattformar och OTF-plattformar
som enligt sina regler genomför 
transaktioner med hänvisning till kurser 
som fastställts utanför de reglerade
marknaderna, MTF-plattformarna eller
OTF-plattformarna eller genom 
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periodiska auktioner för varje kategori av 
finansiellt instrument.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att tydliggöra att MTF-plattformar och OTF-plattformar omfattas.

Ändringsförslag 282
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den marknadsmodell för vilken det kan 
göras undantag från kravet på uppgifter 
före handel enligt punkt 1 och särskilt 
tillämpningen av det kravet på 
handelsmetoder för reglerade marknader, 
som enligt sina regler genomför 
transaktioner med hänvisning till kurser 
som fastställts utanför den reglerade 
marknaden eller genom periodiska 
auktioner för varje kategori av finansiellt 
instrument.

(c) Den marknadsmodell för vilken det kan 
göras undantag från kravet på uppgifter 
före handel enligt punkt 1 och särskilt 
tillämpningen av det kravet på 
handelsmetoder för handelsplatser, som 
enligt sina regler genomför transaktioner 
med hänvisning till kurser som fastställts 
genom periodiska auktioner för varje 
kategori av finansiellt instrument.

Or. en

Ändringsförslag 283
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) det lämpliga mittpunktspris till vilket 
order som lämnats till utförande kan 
matchas.

Or. en
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Motivering

Ett undantag för order som utförs till mittpunktspris behöver specificeras på nivå 1 så att 
stora institutionella investerare även i fortsättningen kan handla aktier utan att bli föremål 
för rovstrategier som använder offentliggjord information för att driva upp det pris som 
institutionella investerare måste betala för sina aktier eller pressa ned det pris till vilket de 
säljer sina aktier.

Ändringsförslag 284
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 285
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den ….1

Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i punkt 3 i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.
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__________
1 EUT, för in det datum som infaller 
12 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 286
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Undantag som medgetts av behöriga 
myndigheter i enlighet med artiklarna 29.2 
och 44.2 i direktiv 2004/39/EG och 
artiklarna 18–20 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1287/2006 före den dag 
då denna förordning ska börja tillämpas 
ska granskas av Esma senast [två år efter 
den dag då denna förordning ska börja 
tillämpas]. Esma ska avge ett yttrande till 
berörda behöriga myndighet som fastställer 
i vad mån varje enskilt undantag 
fortfarande är förenligt med 
bestämmelserna i denna förordning och i 
delegerade akter som grundar sig på denna 
förordning.

4. Undantag som medgetts av behöriga 
myndigheter i enlighet med artiklarna 29.2 
och 44.2 i direktiv 2004/39/EG och 
artiklarna 18–20 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1287/2006 före den dag 
då denna förordning ska börja tillämpas 
ska granskas av Esma senast [två år efter 
den dag då denna förordning ska börja 
tillämpas]. Esma ska avge ett bindande
yttrande till berörda behöriga myndighet 
som fastställer i vad mån varje enskilt 
undantag fortfarande är förenligt med 
bestämmelserna i denna förordning och i 
delegerade akter som grundar sig på denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Det är ytterst viktigt att säkerställa ett harmoniserat genomförande av dessa undantag i alla 
medlemsstater. Dessutom bör Esmas bedömning av efterlevnaden av enskilda undantag från 
bestämmelserna i MiFID vara bindande.

Ändringsförslag 287
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra pris, volym och tidpunkt för 
de transaktioner som utförts med aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument 
som tagits upp till handel eller som handlas 
på en MTF- eller OTF-plattform.
Reglerade marknader, värdepappersföretag 
och marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra alla uppgifter som rör sådana 
transaktioner så nära realtid som det är 
tekniskt möjligt.

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF-plattform ska offentliggöra pris, 
volym och tidpunkt för de transaktioner 
som utförts med aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat och andra 
liknande finansiella instrument som tagits 
upp till handel eller som handlas på en
MTF-plattform. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF-plattform ska offentliggöra alla 
uppgifter som rör sådana transaktioner så 
nära realtid som det är tekniskt möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 288
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra pris, volym och tidpunkt för 
de transaktioner som utförts med aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument 
som tagits upp till handel eller som handlas 
på en MTF- eller OTF-plattform.
Reglerade marknader, värdepappersföretag 
och marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra alla uppgifter som rör sådana 
transaktioner så nära realtid som det är 
tekniskt möjligt.

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra pris, volym och tidpunkt för 
de transaktioner som utförts med aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument 
som tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller som handlas på en MTF-
eller OTF-plattform. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra alla uppgifter som rör sådana 
transaktioner så nära realtid som det är 
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tekniskt möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 289
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra pris, volym och tidpunkt för 
de transaktioner som utförts med aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument 
som tagits upp till handel eller som handlas 
på en MTF- eller OTF-plattform.
Reglerade marknader, värdepappersföretag 
och marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra alla uppgifter som rör sådana 
transaktioner så nära realtid som det är 
tekniskt möjligt.

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra pris, volym och tidpunkt för 
de transaktioner som utförts med aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument 
som tagits upp till handel eller som handlas 
på en MTF- eller OTF-plattform.
Reglerade marknader, värdepappersföretag 
och marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra alla uppgifter som rör sådana
transaktioner så nära realtid som det är 
tekniskt möjligt. När det gäller elektronisk 
handel får fördröjningen innan 
information efter handel blir tillgänglig 
inte överstiga två gånger 
utförandelatensen.

Or. en

Ändringsförslag 290
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF- eller OTF-plattform ska på rimliga 
affärsvillkor och på icke-diskriminerande 
grunder ge tillträde till de arrangemang de 
använder för att offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 till 
värdepappersföretag som enligt artikel 19 
är skyldiga att offentliggöra närmare 
uppgifter om sina transaktioner med aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument.

2. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF-plattform ska på rimliga affärsvillkor 
och på icke-diskriminerande grunder ge 
tillträde till de arrangemang de använder 
för att offentliggöra den information som 
avses i punkt 1 till värdepappersföretag 
som enligt artikel 19 är skyldiga att 
offentliggöra närmare uppgifter om sina 
transaktioner med aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat och andra 
liknande finansiella instrument.

Or. en

Ändringsförslag 291
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska på rimliga 
affärsvillkor och på icke-diskriminerande 
grunder ge tillträde till de arrangemang de 
använder för att offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 till 
värdepappersföretag som enligt artikel 19 
är skyldiga att offentliggöra närmare 
uppgifter om sina transaktioner med aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument.

2. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska på rimliga 
affärsvillkor och på icke-diskriminerande 
grunder ge verkligt tillträde till de 
arrangemang de använder för att 
offentliggöra den information som avses i 
punkt 1 till värdepappersföretag som enligt 
artikel 19 är skyldiga att offentliggöra 
närmare uppgifter om sina transaktioner 
med aktier, depåbevis, börshandlade 
fonder, certifikat och andra liknande 
finansiella instrument.

Or. en
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Ändringsförslag 292
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De arrangemang som reglerade 
marknader, värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer använder sig av för 
att offentliggöra informationen enligt 
punkt 1 ska vara förenliga med 
regelverket för ett godkänt 
publiceringsarrangemang.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag säkerställer att rapporteringsarrangemangen standardiseras så att det 
blir obligatoriskt för rapporteringen att motsvara standarderna för ett godkänt 
publiceringsarrangemang enligt artiklarna 61–66 i MiFID.

Ändringsförslag 293
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Behöriga myndigheter ska kunna ge 
reglerade marknader tillstånd att skjuta upp 
offentliggörandet av uppgifter om 
transaktioner, baserat på deras typ eller 
volym. Behöriga myndigheter ska framför 
allt kunna tillåta att offentliggörandet 
skjuts upp när det gäller transaktioner av 
större omfattning än normalt på marknaden 
för ifrågavarande aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat och andra 
liknande finansiella instrument eller typer 
av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat eller liknande finansiella 

1. Behöriga myndigheter ska kunna ge 
reglerade marknader tillstånd att skjuta upp 
offentliggörandet av uppgifter om 
transaktioner, baserat på deras typ eller 
volym. Behöriga myndigheter ska framför 
allt kunna tillåta att offentliggörandet 
skjuts upp när det gäller transaktioner av 
större omfattning än normalt på marknaden 
för ifrågavarande aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat och andra 
liknande finansiella instrument eller typer 
av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat eller liknande finansiella 
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instrument. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska på förhand 
inhämta tillstånd från behöriga 
myndigheter för de föreslagna 
arrangemangen för uppskjutet 
offentliggörande och tydligt informera 
marknadsaktörer och allmänheten om 
dessa arrangemang. Esma ska övervaka hur 
undantagen för ett uppskjutet 
offentliggörande tillämpas och lägga fram 
en årlig rapport för kommissionen om hur 
de används i praktiken.

instrument eller avse väsentlig spridning 
enligt definitionen i artikel 2.9 i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 2273/2003. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska på förhand 
inhämta tillstånd från behöriga 
myndigheter för de föreslagna 
arrangemangen för uppskjutet 
offentliggörande och tydligt informera 
marknadsaktörer och allmänheten om 
dessa arrangemang. Esma ska övervaka hur 
undantagen för ett uppskjutet 
offentliggörande tillämpas och lägga fram 
en årlig rapport för kommissionen om hur 
de används i praktiken.

Or. en

Motivering

För att europeiska kapitalmarknader ska vara attraktiva är det viktigt att sekundära såväl 
som primära erbjudanden kan göras på ett effektivt sätt. Prissättningsmekanismer för 
väsentliga spridningar fungerar vanligtvis genom den så kallade "book-building"-
mekanismen och deras prisbildningsmekanismer skiljer sig markant från den normala 
sekundärhandelns. Lämplig transparens för dessa erbjudanden skapas genom sådana 
offentliggöranden.

Ändringsförslag 294
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Behöriga myndigheter ska kunna ge 
reglerade marknader tillstånd att skjuta upp 
offentliggörandet av uppgifter om 
transaktioner, baserat på deras typ eller 
volym. Behöriga myndigheter ska framför 
allt kunna tillåta att offentliggörandet 
skjuts upp när det gäller transaktioner av 
större omfattning än normalt på marknaden 
för ifrågavarande aktier, depåbevis, 

3. Behöriga myndigheter ska kunna ge 
reglerade marknader tillstånd att skjuta upp 
offentliggörandet av uppgifter om 
transaktioner, baserat på deras typ eller 
volym. Behöriga myndigheter ska framför 
allt kunna tillåta att offentliggörandet 
skjuts upp när det gäller transaktioner av 
större omfattning än normalt på marknaden 
för ifrågavarande aktier, depåbevis, 
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börshandlade fonder, certifikat och andra 
liknande finansiella instrument eller typer 
av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat eller liknande finansiella 
instrument. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF- eller OTF-plattform ska på förhand 
inhämta tillstånd från behöriga 
myndigheter för de föreslagna 
arrangemangen för uppskjutet 
offentliggörande och tydligt informera 
marknadsaktörer och allmänheten om 
dessa arrangemang. Esma ska övervaka hur 
undantagen för ett uppskjutet 
offentliggörande tillämpas och lägga fram 
en årlig rapport för kommissionen om hur 
de används i praktiken.

börshandlade fonder, certifikat och andra 
liknande finansiella instrument eller typer 
av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat eller liknande finansiella 
instrument. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF-plattform ska på förhand inhämta 
tillstånd från behöriga myndigheter för de 
föreslagna arrangemangen för uppskjutet 
offentliggörande och tydligt informera 
marknadsaktörer och allmänheten om 
dessa arrangemang. Esma ska övervaka hur 
undantagen för ett uppskjutet 
offentliggörande tillämpas och lägga fram 
en årlig rapport för kommissionen om hur 
de används i praktiken.

Or. en

Ändringsförslag 295
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Behöriga myndigheter ska kunna ge 
reglerade marknader tillstånd att skjuta upp 
offentliggörandet av uppgifter om 
transaktioner, baserat på deras typ eller 
volym. Behöriga myndigheter ska framför 
allt kunna tillåta att offentliggörandet 
skjuts upp när det gäller transaktioner av 
större omfattning än normalt på
marknaden för ifrågavarande aktier,
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument 
eller typer av aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat eller 
liknande finansiella instrument. Reglerade 
marknader, värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 

1. Behöriga myndigheter ska kunna ge 
reglerade marknader tillstånd att skjuta upp 
offentliggörandet av uppgifter om 
transaktioner som är exceptionellt stora 
jämfört med den storlek som är normal på 
marknaden för ifrågavarande aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument 
eller typer av aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat eller 
liknande finansiella instrument. Reglerade 
marknader, värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska på förhand 
inhämta tillstånd från behöriga 
myndigheter för de föreslagna 
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MTF- eller OTF-plattform ska på förhand 
inhämta tillstånd från behöriga 
myndigheter för de föreslagna 
arrangemangen för uppskjutet 
offentliggörande och tydligt informera 
marknadsaktörer och allmänheten om 
dessa arrangemang. Esma ska övervaka hur 
undantagen för ett uppskjutet 
offentliggörande tillämpas och lägga fram 
en årlig rapport för kommissionen om hur 
de används i praktiken.

arrangemangen för uppskjutet 
offentliggörande och tydligt informera 
marknadsaktörer och allmänheten om 
dessa arrangemang. Esma ska övervaka hur 
undantagen för ett uppskjutet 
offentliggörande tillämpas och lägga fram 
en årlig rapport för kommissionen om hur 
de används i praktiken.

Or. en

Ändringsförslag 296
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en behörig myndighet tillåter att ett 
offentliggörande skjuts upp och en annan 
medlemsstats behöriga myndighet 
invänder mot detta undantag eller mot 
hur den beviljade auktorisationen faktiskt 
tillämpas kan den berörda myndigheten 
på nytt hänskjuta ärendet till Esma, som 
kan utöva de befogenheter som den 
tilldelats enligt artikel 19 i förordning 
(EU) nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 297
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som fastställer följande:

2. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som anger följande:

Or. en

Motivering

Villkoren för uppskjutet offentliggörande bör grundas på direkta kunskaper om 
tillgångsklassen och hur instrumentet handlas. Esma har lämpligare sakkunskap på detta 
område än kommissionen.

Ändringsförslag 298
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som fastställer följande:

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

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk fråga som kräver ingående marknadskunskap och det är därför 
lämpligare att ansvaret överlåts åt Esma.

Ändringsförslag 299
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De uppgifter som reglerade marknader, 
värdepappersföretag, däribland 

(a) De uppgifter som reglerade marknader, 
värdepappersföretag, däribland 
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systematiska internhandlare, samt 
värdepappersföretag och reglerade 
marknader som driver en MTF- eller 
OTF-plattform ska precisera i den 
information som ska offentliggöras för 
varje berörd kategori av finansiellt 
instrument.

systematiska internhandlare, samt 
värdepappersföretag och reglerade 
marknader som driver en MTF-plattform
ska precisera i den information som ska 
offentliggöras för varje berörd kategori av 
finansiellt instrument.

Or. en

Ändringsförslag 300
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Villkoren för att ge tillstånd till en 
reglerad marknad, ett värdepappersföretag, 
däribland en systematisk internhandlare, 
eller ett värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör som driver en
MTF- eller OTF-plattform att skjuta upp 
offentliggörandet av transaktioner, och de 
kriterier som ska gälla när det fastställs för 
vilka transaktioner man på grundval av 
volym eller typ av aktie, depåbevis, 
börshandlad fond, certifikat eller liknande 
finansiellt instrument kan tillåta att 
offentliggörandet skjuts upp för varje 
enskild kategori av finansiellt instrument.

(b) Villkoren för att ge tillstånd till en 
reglerad marknad, ett värdepappersföretag, 
däribland en systematisk internhandlare, 
eller ett värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör som driver en
MTF-plattform att skjuta upp 
offentliggörandet av transaktioner, och de 
kriterier som ska gälla när det fastställs för 
vilka transaktioner man på grundval av 
volym eller typ av aktie, depåbevis, 
börshandlad fond, certifikat eller liknande 
finansiellt instrument kan tillåta att 
offentliggörandet skjuts upp för varje 
enskild kategori av finansiellt instrument.

Or. en

Ändringsförslag 301
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Villkoren för att ge tillstånd till en (b) Villkoren för att ge tillstånd till en 
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reglerad marknad, ett värdepappersföretag, 
däribland en systematisk internhandlare, 
eller ett värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör som driver en 
MTF- eller OTF-plattform att skjuta upp 
offentliggörandet av transaktioner, och de 
kriterier som ska gälla när det fastställs för 
vilka transaktioner man på grundval av
volym eller typ av aktie, depåbevis, 
börshandlad fond, certifikat eller liknande 
finansiellt instrument kan tillåta att 
offentliggörandet skjuts upp för varje 
enskild kategori av finansiellt instrument.

reglerad marknad, ett värdepappersföretag, 
däribland en systematisk internhandlare, 
eller ett värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör som driver en 
MTF- eller OTF-plattform att skjuta upp 
offentliggörandet av transaktioner, och de 
kriterier som ska gälla när det fastställs för 
vilka transaktioner man på grundval av
storlek eller typ (inbegripet rådande 
likviditetsprofil eller de specifika 
kännetecknen för handelsaktiviteten) av 
aktie, depåbevis, börshandlad fond, 
certifikat eller liknande finansiellt 
instrument kan tillåta att offentliggörandet 
skjuts upp för varje enskild kategori av 
finansiellt instrument.

Or. en

Ändringsförslag 302
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den ….1

Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska tillsynsstandarder 
som avses i detta stycke i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.
__________
1 EUT, för in det datum som infaller 
12 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en
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Ändringsförslag 303
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 304
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Effektiviteten i transparensen före handel 

med aktieinstrument
Esma ska varje år lämna ett yttrande till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om effektiviteten i 
transparensen före handel med beaktande 
av utvecklingen på finansmarknaden.
Esma ska i synnerhet beräkna andelen 
transaktioner som utförts utan att 
informationen i artikel 3.1 offentliggjorts.
Om Esma räknar fram att mer än 
10 procent av transaktionerna utförs utan 
att informationen i artikel 3.1 
offentliggörs eller anser att effektiviteten i 
transparensen före handel med 
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aktieinstrument inte är uppfylld får Esma 
utfärda ett yttrande om att se över det 
undantag som avses i artikel 4.1.
Inom tre månader från att ha erhållit ett 
yttrande från Esma ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 94 och se över det 
undantag som avses i artikel 4.1 för att 
säkerställa effektiviteten i transparensen 
före handel.

Or. en

Ändringsförslag 305
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Krav på insyn före handel på 

handelplatser för obligationer, 
strukturerade finansiella produkter, 

utsläppsrätter och derivat
1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem 
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 
deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform.
Detta krav ska även gälla för 
genomförbara intresseanmälningar.
Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 



AM\901839SV.doc 161/175 PE489.472v01-00

SV

MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.
2. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska på rimliga 
affärsvillkor och på icke-diskriminerande 
grunder ge tillträde till de arrangemang 
de använder för att offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 till 
värdepappersföretag som enligt artikel 17 
är skyldiga att offentliggöra sina bud i 
fråga om obligationer, strukturerade 
finansiella produkter, utsläppsrätter och 
derivat.

Or. en

Motivering

Med tanke på transaktionernas storlek på dessa marknader och det låga antalet 
marknadsaktörer kommer transparens före handel sannolikt att innebära tappad likviditet och 
eventuellt kraftiga störningar av marknaden. Om kraven på transparens efter handel kan 
göras meningsfulla kommer inte transparens före handel att vara nödvändig.

Ändringsförslag 306
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem 
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 
deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem 
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 
deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
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offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform.
Detta krav ska även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

offentliggjorts och som är tillräckligt 
likvida, för utsläppsrätter och för derivat 
som tagits upp till handel eller som handlas 
på en MTF- eller OTF-plattform och som 
är tillräckligt likvida. Detta krav ska även 
gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

Or. en

Ändringsförslag 307
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem 
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 
deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform.
Detta krav ska även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem
vid behov offentliggöra priser och 
orderdjupet vid dessa priser för order eller 
bud som visas i deras system, för 
obligationer och strukturerade finansiella 
produkter som tagits upp till handel på en 
reglerad marknad eller för vilka ett 
prospekt har offentliggjorts, för 
utsläppsrätter och för derivat som tagits 
upp till handel eller som handlas på en 
MTF- eller OTF-plattform. Detta krav ska 
även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. I den mån priser 
sätts ska reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform under den tid då 
marknaderna normalt är öppna 



AM\901839SV.doc 163/175 PE489.472v01-00

SV

information. kontinuerligt offentliggöra denna 
information för transaktioner av en storlek 
som är typisk för icke-professionella 
kunder enligt direktiv 2004/109/EG och 
direktiv 2010/73/EU.

Or. en

Motivering

Om en viss nivå på transparensen före handel krävs för andra värdepapper än aktier bör den 
begränsas till transaktioner av icke-professionell storlek eftersom det skulle innebära 
allvarliga störningar för de professionella marknaderna. Det är dock tveksamt vilken nytta 
denna transparens före handel kommer att innebära. Transaktioner av icke-professionell 
storlek definieras i prospekt- och transparensdirektiven och bör följa existerande standard.

Ändringsförslag 308
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 
deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform.
Detta krav ska även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF-plattform offentliggöra priser och 
orderdjupet vid dessa priser för order eller 
bud som visas i deras system, för 
obligationer och strukturerade finansiella 
produkter som tagits upp till handel på en 
reglerad marknad eller handlas på en 
MTF-plattform för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF-plattform Detta krav 
ska även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF-plattform ska under den tid då 
marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.
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Or. en

Motivering

Denna formulering behövs för att säkerställa att alla handelsplattformar som drivs av 
marknadsoperatörer eller värdepappersföretag blir föremål för lämpliga marknadsregler, i 
enlighet med Europaparlamentets betänkande från december 2010 om ”dark pools”. OTF-
kategorin stryks därför. Effekten av denna formulering kommer att bli att lika spelregler 
säkerställs bland handelssystemen. Målet är inte bara att förbättra transparensen utan att 
säkerställa att alla finansiella instrument andra än aktier som handlas på multilaterala 
handelsplatser kommer att bli föremål för samma transparensregler före handel.

Ändringsförslag 309
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem 
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 
deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform.
Detta krav ska även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna
information.

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem
för instrument som uppfyller 
likviditetskriterierna i detta stycke
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 
deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform.
Detta krav ska även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra sådan 
information för instrument som uppfyller 
likviditetskriterierna i detta stycke. När 
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transaktionerna förhandlas fram mellan 
professionella och godtagbara motparter 
genom ”voice negotiation”, måste 
indikativa priser före handel 
offentliggöras så nära transaktionspriset 
som det rimligtvis går att genomföra.
Kraven som fastställs i denna artikel ska 
endast tillämpas för de finansiella 
instrument som anses vara tillräckligt 
likvida eller för vilka det finns en likvid 
marknad.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att se till att handelsmodeller såsom RFQ-modellen (budbegäran) och 
voice/hybrid-utförande kan föras in i transparensordningen. Dessa modeller är särskilt 
viktiga för ”grossistmarknaderna" där marknadsgaranter uppväger de risker de tagit genom 
att erbjuda likviditet till sina kunder. Kriterierna i artikel 26.3 skulle kunna användas för att 
avgöra vilka instrument som är likvida nog för att omfattas av transparensordningen.

Ändringsförslag 310
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem 
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 
deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform.
Detta krav ska även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF-plattform ska med utgångspunkt i 
respektive handelssystem offentliggöra 
priser och orderdjupet vid dessa priser för 
order eller bud som visas i deras system, 
för obligationer och strukturerade 
finansiella produkter som tagits upp till 
handel på en reglerad marknad eller för 
vilka ett prospekt har offentliggjorts, för 
utsläppsrätter och för derivat som tagits 
upp till handel eller som handlas på en
MTF-plattform. Detta krav ska även gälla 
för genomförbara intresseanmälningar.
Reglerade marknader, värdepappersföretag 
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värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

och marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF-plattform ska under den tid då 
marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

Or. en

Ändringsförslag 311
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem 
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 
deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform.
Detta krav ska även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem 
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 
deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad, för utsläppsrätter och för derivat 
som tagits upp till handel eller som handlas 
på en MTF- eller OTF-plattform. Detta 
krav ska även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

Or. en

Ändringsförslag 312
Leonardo Domenici
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 
deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform.
Detta krav ska även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF-plattform ska offentliggöra priser 
och orderdjupet vid dessa priser för order 
eller bud som visas i deras system, för 
obligationer och strukturerade finansiella 
produkter som tagits upp till handel på en 
reglerad marknad eller handlas på en 
MTF-plattform för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF-plattform Detta krav 
ska även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information. Transparensnivån och hur 
ofta offentliggörande ska ske ska 
anpassas proportionellt till nationella 
marknaders emissionspraxis, 
transaktionsstorlek och egenskaper.

Or. en

Motivering

Artikel 7.1 bör omformuleras för att på ett tydligt sätt uttrycka samma 
proportionalitetsprincip som anges i skäl 14. Tack vare denna princip kan en kalibrering av 
transparenskrav före och efter handel övervägas, enligt vad som sägs i den ändrade 
versionen av artikeln.

Ändringsförslag 313
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem 
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 
deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform.
Detta krav ska även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem 
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 
deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad, för utsläppsrätter och för derivat 
som tagits upp till handel eller som handlas 
på en MTF- eller OTF-plattform. Detta 
krav ska även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra denna information.
Transparensnivån och hur ofta 
offentliggörande ska ske ska anpassas 
proportionellt till nationella marknaders 
emissionspraxis, transaktionsstorlek och 
egenskaper.

Or. en

Motivering

Artikel 7.1 bör omformuleras för att på ett tydligt sätt uttrycka samma 
proportionalitetsprincip som anges i skäl 14. Tack vare denna princip kan en kalibrering av 
transparenskrav före och efter handel mycket väl bli möjlig..

Ändringsförslag 314
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 



AM\901839SV.doc 169/175 PE489.472v01-00

SV

marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem 
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 
deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform.
Detta krav ska även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem 
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 
deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform
och som ligger under en 
transaktionsstorlek på 100 000 EUR.
Detta krav ska även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

Or. en

Motivering

Tröskelvärdet på 100 000 euro är tillräckligt litet för att inte omfatta handel med stora 
obligationer från stora institutionella investerare (så den kommer inte att skada likviditeten), 
men tillräckligt stort för att fånga upp det mesta av den icke-professionella handeln.

Ändringsförslag 315
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem 
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem 
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 
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deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel eller för vilka ett 
prospekt har offentliggjorts, för 
utsläppsrätter och för derivat som tagits 
upp till handel eller som handlas på en 
MTF- eller OTF-plattform. Detta krav ska 
även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform.
Detta krav ska även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

Or. en

Ändringsförslag 316
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem 
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 
deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform.
Detta krav ska även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF-plattform ska med utgångspunkt i 
respektive handelssystem offentliggöra 
priser och orderdjupet vid dessa priser för 
order eller bud som visas i deras system, 
för obligationer och strukturerade 
finansiella produkter som tagits upp till 
handel på en reglerad marknad eller för 
vilka ett prospekt har offentliggjorts, för 
utsläppsrätter och för derivat som är 
föremål för de handelsrelaterade krav 
som avses i artikel 24. Detta krav ska även 
gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF-plattform ska under den tid då 
marknaderna normalt är öppna 
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kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

Denna skyldighet att offentliggöra gäller 
inte sådana icke-finansiella motparters 
derivattransaktioner som på ett objektivt 
mätbart sätt minskar de risker som är 
direkt kopplade till affärsverksamheten 
eller likviditetsfinansieringen.

Or. en

Motivering

Derivat som används av icke-finansiella företag är skräddarsydda för att säkra risker från 
den operativa verksamheten på ett flexibelt och effektivt sätt. Ändringsförslaget skulle 
undanta dessa transaktioner från kraven på transparens eftersom ett offentliggörande av 
dessa skräddarsydda transaktioner sannolikt skulle leda till sekretessproblem.

Ändringsförslag 317
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem 
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 
deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform.
Detta krav ska även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem 
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 
deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för
derivat som är föremål för de 
handelsrelaterade krav som avses i 
artikel 24. Detta krav ska även gälla för 
genomförbara intresseanmälningar.
Reglerade marknader, värdepappersföretag 
och marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
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kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag begränsar kraven på transparens före handel till derivat som omfattas 
av handelsskyldigheten i artikel 24 och skulle innebära att icke-finansiella motparters 
transaktioner som understiger clearingtröskeln enligt EMIR-förordningen inte omfattas av de 
krav på transparens efter handel som marknadsoperatörer som driver MTF-plattformar
måste iaktta.

Ändringsförslag 318
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem 
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 
deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform.
Detta krav ska även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem 
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 
deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts enligt kraven i 
direktiv 2003/71/EG om de prospekt som 
ska offentliggöras när värdepapper 
erbjuds till allmänheten eller tas upp till 
handel, för utsläppsrätter och för derivat 
som tagits upp till handel eller som handlas 
på en MTF- eller OTF-plattform. Detta 
krav ska även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
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information.

Or. en

Ändringsförslag 319
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska på rimliga 
affärsvillkor och på icke-diskriminerande 
grunder ge tillträde till de arrangemang 
de använder för att offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 till 
värdepappersföretag som enligt artikel 17 
är skyldiga att offentliggöra sina bud i 
fråga om obligationer, strukturerade 
finansiella produkter, utsläppsrätter och 
derivat.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 320
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF- eller OTF-plattform ska på rimliga 
affärsvillkor och på icke-diskriminerande 
grunder ge tillträde till de arrangemang de 
använder för att offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 till 

2. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en
MTF-plattform ska på rimliga affärsvillkor 
och på icke-diskriminerande grunder ge 
tillträde till de arrangemang de använder 
för att offentliggöra den information som 
avses i punkt 1 till värdepappersföretag 
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värdepappersföretag som enligt artikel 17 
är skyldiga att offentliggöra sina bud i 
fråga om obligationer, strukturerade 
finansiella produkter, utsläppsrätter och 
derivat.

som enligt artikel 17 är skyldiga att 
offentliggöra sina bud i fråga om 
obligationer, strukturerade finansiella 
produkter, utsläppsrätter och derivat.

Or. en

Ändringsförslag 321
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska på rimliga 
affärsvillkor och på icke-diskriminerande 
grunder ge tillträde till de arrangemang de 
använder för att offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 till 
värdepappersföretag som enligt artikel 17 
är skyldiga att offentliggöra sina bud i 
fråga om obligationer, strukturerade 
finansiella produkter, utsläppsrätter och 
derivat.

2. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska på rimliga 
affärsvillkor och på icke-diskriminerande 
grunder ge verkligt tillträde till de 
arrangemang de använder för att 
offentliggöra den information som avses i 
punkt 1 till värdepappersföretag som enligt 
artikel 17 är skyldiga att offentliggöra sina 
bud i fråga om obligationer, strukturerade 
finansiella produkter, utsläppsrätter och 
derivat.

Or. en

Ändringsförslag 322
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 

2. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
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MTF- eller OTF-plattform ska på rimliga 
affärsvillkor och på icke-diskriminerande 
grunder ge tillträde till de arrangemang 
de använder för att offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 till 
värdepappersföretag som enligt artikel 17 
är skyldiga att offentliggöra sina bud i 
fråga om obligationer, strukturerade 
finansiella produkter, utsläppsrätter och 
derivat.

MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem 
när så är lämpligt offentliggöra priser och 
orderdjupet vid dessa priser för order eller 
bud som visas i deras system, för
obligationer och strukturerade finansiella 
produkter som tagits upp till handel på en 
reglerad marknad eller för vilka ett 
prospekt har offentliggjorts, för
utsläppsrätter och för derivat som tagits 
upp till handel eller som handlas på en 
MTF- eller OTF-plattform. Detta krav ska 
även gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. I den mån priser 
sätts ska reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform under den tid 
då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information. När transaktionerna ordnas 
på diskretionär basis mellan 
marknadsdeltagare genom ”voice 
negotiation”, måste indikativa priser före 
handel offentliggöras så nära 
transaktionspriset som det rimligtvis går 
att genomföra.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ser till att handelsmodeller såsom RFQ-modellen (budbegäran) och 
voice/hybrid-utförande kan föras in i transparensordningen. Dessa modeller är särskilt 
viktiga för ”grossistmarknaderna” där marknadsgaranter uppväger de risker de tagit genom 
att erbjuda likviditet till sina kunder.


