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Ændringsforslag 323
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 8 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indrømmelse af dispensationer Dispensationer

Or. en

Ændringsforslag 324
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 7, stk. 1, 
omhandlede oplysninger for specifikke 
produktgrupper ud fra markedsmodel, de 
specifikke karakteristika for 
handelsaktiviteten ved et produkt og 
likviditeten i de tilfælde, der er fastsat i 
henhold til stk. 4.

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 7, stk. 1, 
omhandlede oplysninger for specifikke 
produktgrupper ud fra:

(i) markedsmodellen;
(ii) de særlige kendetegn, der præger et 
produkts handelsaktivitet;
(iii) de særlige kendetegn, der præger de 
individuelle markeder, herunder antallet 
og typen af markedsdeltagere
iv) størrelsen eller typen af ordrer, 
handelsmetoden og størrelsen og typen af 
en udstedelse af et finansielt instrument;
v) profil og eventuelle andre relevante 
kriterier for vurdering af likviditet for et 
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bestemt produkt;
De kompetente myndigheder skal navnlig 
kunne dispensere fra forpligtelsen for 
ordrer, der er store i forhold til den 
normale detailmarkedsstørrelse for de 
pågældende obligationer, strukturerede 
finansielle produkter, emissionskvoter 
eller derivater eller den pågældende type 
eller klasse af obligation, strukturerede 
finansielle produkt, emissionskvote eller 
derivat.
De krav, der er fastsat i denne artikel, 
gælder kun for de finansielle 
instrumenter, der vurderes at være 
tilstrækkeligt likvide, eller som der er et
likvidt marked for.

Or. en

Begrundelse

På markeder med mindre fast indtægt kan en ordning med fuld gennemsigtighed have 
alvorlige negative følger for prisstillernes villighed og evne til at stille priser, der ville have 
en negativ indvirkning på likviditeten. Afvejningen af gennemsigtighedskravene bør 
tilsvarende baseres på forsigtigheds- og proportionalitetsprincipperne. Dette er af særlig 
betydning på statsobligationsmarkederne og derivatmarkederne.

Ændringsforslag 325
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 7, stk. 1, 
omhandlede oplysninger for specifikke 
produktgrupper ud fra markedsmodel, de 
specifikke karakteristika for 

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 7, stk. 1, 
omhandlede oplysninger for specifikke 
produktgrupper ud fra markedsmodel og de 
specifikke karakteristika for 
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handelsaktiviteten ved et produkt og 
likviditeten i de tilfælde, der er fastsat i 
henhold til stk. 4.

handelsaktiviteten ved et produkt i de 
tilfælde, der er fastsat i henhold til stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 326
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 7, stk. 1, 
omhandlede oplysninger for specifikke 
produktgrupper ud fra markedsmodel, de 
specifikke karakteristika for 
handelsaktiviteten ved et produkt og 
likviditeten i de tilfælde, der er fastsat i 
henhold til stk. 4.

1. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, er 
underlagt med hensyn til offentliggørelse 
af de i artikel 7, stk. 1, omhandlede 
oplysninger for specifikke produktgrupper 
ud fra de specifikke karakteristika for 
handelsaktiviteten ved et produkt.

Or. en

Ændringsforslag 327
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder skal 
kunne dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 

1. De regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, kan for specifikke 
produktgrupper, der betragtes som illikvid 
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eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 7, stk. 1, 
omhandlede oplysninger for specifikke 
produktgrupper ud fra markedsmodel, de 
specifikke karakteristika for 
handelsaktiviteten ved et produkt og 
likviditeten i de tilfælde, der er fastsat i 
henhold til stk. 4.

i de tilfælde, der er fastsat i henhold til stk. 
4, undlade at offentliggøre oplysningerne, 
der henvises til i artikel 7, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 328
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder skal navnlig 
kunne dispensere fra forpligtelsen for 
ordrer, der er store i forhold til den 
normale detailmarkedsstørrelse for de 
pågældende obligationer, strukturerede 
finansielle produkter, emissionskvoter 
eller derivater eller den pågældende type 
eller klasse af obligation, strukturerede 
finansielle produkt, emissionskvote eller 
derivat.

Or. en

Ændringsforslag 329
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 

2. De kompetente myndigheder sikrer, at 
der ved bestemmelsen af typen og 
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regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 7, stk. 1, 
omhandlede oplysninger ud fra ordretype 
og -størrelse samt handelsmetode i 
henhold til stk. 4. De kompetente 
myndigheder skal navnlig kunne 
dispensere fra forpligtelsen for ordrer, der 
er store i forhold til den normale 
markedsstørrelse for de pågældende 
obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter eller derivater 
eller den pågældende type obligation, 
strukturerede finansielle produkt, 
emissionskvote eller derivat.

omfanget af en dispensation er taget 
højde for alle relevante omstændigheder, 
herunder både investorers, udstederes og 
statsobligationsudstederes interesser og 
markedets likviditet. De kompetente 
myndigheder sikrer, at 
gennemsigtighedskravene ikke modvirker 
finansiel stabilitet eller 
reguleringsmæssige formål såsom 
regulering af finansielle institutioner.

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder skal altid kunne tage højde for alle relevante omstændigheder og 
interesser ved fastsættelsen af graden af gennemsigtighed. Kravene skal være proportionale 
og tage højde for behovet for en passende balance mellem gennemsigtighed og likviditet og 
således tage hensyn til både investorers og udstederes interesser.

Ændringsforslag 330
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 7, stk. 1, 
omhandlede oplysninger ud fra ordretype 
og -størrelse samt handelsmetode i henhold 
til stk. 4. De kompetente myndigheder skal 
navnlig kunne dispensere fra forpligtelsen 

2. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 7, stk. 1, 
omhandlede oplysninger ud fra ordretype 
og -størrelse samt handelsmetode i henhold 
til stk. 4. De kompetente myndigheder skal 
navnlig kunne dispensere fra forpligtelsen 
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for ordrer, der er store i forhold til den 
normale markedsstørrelse for de 
pågældende obligationer, strukturerede 
finansielle produkter, emissionskvoter eller 
derivater eller den pågældende type 
obligation, strukturerede finansielle 
produkt, emissionskvote eller derivat.

for ordrer, der er store i forhold til den 
normale detailmarkedsstørrelse i henhold 
til direktiv 2004/109/EF og 2010/73/EU
for de pågældende obligationer, 
strukturerede finansielle produkter, 
emissionskvoter eller derivater eller den 
pågældende type obligation, strukturerede 
finansielle produkt, emissionskvote eller 
derivat.

Or. en

Begrundelse

Hvis der er behov for et vist niveau af førhandelsgennemsigtighed for ikke-aktieinstrumenter, 
bør omfanget begrænses til kun at omfatte transaktioner af detailstørrelse, da 
engrosmarkederne i alvorlig grad ville blive forstyrret deraf. Det er imidlertid tvivlsomt, 
hvilke fordele der vil være ved en sådan førhandelsgennemsigtighed. Transaktioner af 
detailstørrelse defineres i prospekt- og gennemsigtighedsdirektiverne og bør således følge 
denne eksisterende standard.

Ændringsforslag 331
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 7, stk. 1, 
omhandlede oplysninger ud fra ordretype 
og -størrelse samt handelsmetode i henhold 
til stk. 4. De kompetente myndigheder skal 
navnlig kunne dispensere fra forpligtelsen 
for ordrer, der er store i forhold til den 
normale markedsstørrelse for de 
pågældende obligationer, strukturerede 
finansielle produkter, emissionskvoter eller 
derivater eller den pågældende type 
obligation, strukturerede finansielle 

2. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 7, stk. 1, 
omhandlede oplysninger ud fra ordretype 
og -størrelse samt handelsmetode i henhold 
til stk. 4. De kompetente myndigheder skal 
navnlig kunne dispensere fra forpligtelsen 
for ordrer, der er store i forhold til den 
normale markedsstørrelse for de 
pågældende obligationer, strukturerede 
finansielle produkter, emissionskvoter eller 
derivater eller den pågældende type 
obligation, strukturerede finansielle 
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produkt, emissionskvote eller derivat. produkt, emissionskvote eller derivat.

Or. en

Ændringsforslag 332
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 7, stk. 1, 
omhandlede oplysninger ud fra ordretype 
og -størrelse samt handelsmetode i 
henhold til stk. 4. De kompetente 
myndigheder skal navnlig kunne 
dispensere fra forpligtelsen for ordrer, der 
er store i forhold til den normale 
markedsstørrelse for de pågældende 
obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter eller derivater 
eller den pågældende type obligation, 
strukturerede finansielle produkt, 
emissionskvote eller derivat.

2. De kompetente myndigheder skal kunne 
dispensere fra den forpligtelse, som 
regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, er underlagt med hensyn til 
offentliggørelse af de i artikel 7, stk. 1 af
ordrer, der er store i forhold til den normale 
markedsstørrelse for de pågældende 
obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter eller derivater 
eller den pågældende type obligation, 
strukturerede finansielle produkt, 
emissionskvote eller derivat.

Or. en

Ændringsforslag 333
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 334
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden der gives dispensation i henhold 
til stk. 1 og 2, underretter de kompetente 
myndigheder ESMA og andre kompetente 
myndigheder om den påtænkte 
anvendelse af dispensationer og redegør 
for, hvordan den skal anvendes. 
Meddelelsen om, at myndigheden agter at 
give dispensation, skal ske senest 6 
måneder, før den påtænkes at få virkning. 
Senest tre måneder efter modtagelsen af 
meddelelsen afgiver ESMA en udtalelse til 
den pågældende kompetente myndighed 
med en vurdering af hver dispensations 
forenelighed med kravene i stk. 1 og 2, og 
som fastsat i de delegerede retsakter, der 
vedtages i henhold til stk. 4, litra b). Giver 
den kompetente myndighed en 
dispensation, som en kompetent 

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

Or. en

Ændringsforslag 335
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden der gives dispensation i henhold 
til stk. 1 og 2, underretter de kompetente 
myndigheder ESMA og andre kompetente 
myndigheder om den påtænkte anvendelse
af dispensationer og redegør for, hvordan 
den skal anvendes. Meddelelsen om, at 
myndigheden agter at give dispensation, 
skal ske senest 6 måneder, før den 
påtænkes at få virkning. Senest tre 
måneder efter modtagelsen af meddelelsen 
afgiver ESMA en udtalelse til den 
pågældende kompetente myndighed med 
en vurdering af hver dispensations 
forenelighed med kravene i stk. 1 og 2, og 
som fastsat i de delegerede retsakter, der 
vedtages i henhold til stk. 4, litra b). Giver 
den kompetente myndighed en 
dispensation, som en kompetent 
myndighed i en anden medlemsstat gør 
indsigelse imod, kan denne kompetente 
myndighed indbringe sagen for ESMA, 
som kan handle inden for rammerne af de 
beføjelser, som myndigheden tillægges i 

3. Inden der gives dispensation i henhold 
til stk. 1, underretter de kompetente 
myndigheder ESMA og andre kompetente 
myndigheder om den påtænkte anvendelse 
af dispensationer og redegør for, hvordan 
den skal anvendes. Meddelelsen om, at 
myndigheden agter at give dispensation, 
skal ske senest 2 måneder, før den 
påtænkes at få virkning. Efter modtagelsen 
af meddelelsen afgiver ESMA inden for 2 
måneder en udtalelse til den pågældende 
kompetente myndighed med en vurdering 
af hver dispensations forenelighed med 
kravene i stk. 1 og 2, og som fastsat i de 
delegerede retsakter, der vedtages i 
henhold til stk. 4, litra b). Når 2-
månedersperioden er udløbet, kan den 
kompetente myndighed bringe 
dispensationen i anvendelse, uanset om 
ESMA har afgivet udtalelse eller ej. Giver 
den kompetente myndighed en 
dispensation, som en kompetent 
myndighed i en anden medlemsstat gør 
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henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 
1095/2010. ESMA overvåger anvendelsen 
af dispensationer og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvorledes de anvendes i praksis.

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 336
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden der gives dispensation i henhold 
til stk. 1 og 2, underretter de kompetente 
myndigheder ESMA og andre kompetente 
myndigheder om den påtænkte anvendelse 
af dispensationer og redegør for, hvordan 
den skal anvendes. Meddelelsen om, at 
myndigheden agter at give dispensation, 
skal ske senest 6 måneder, før den 
påtænkes at få virkning. Senest tre 
måneder efter modtagelsen af meddelelsen 
afgiver ESMA en udtalelse til den 
pågældende kompetente myndighed med 
en vurdering af hver dispensations 
forenelighed med kravene i stk. 1 og 2, og 
som fastsat i de delegerede retsakter, der 
vedtages i henhold til stk. 4, litra b). Giver 
den kompetente myndighed en 
dispensation, som en kompetent 
myndighed i en anden medlemsstat gør 
indsigelse imod, kan denne kompetente 

3. Inden der gives dispensation i henhold 
til stk. 1 og 2, underretter de kompetente 
myndigheder ESMA og andre kompetente 
myndigheder om den påtænkte anvendelse 
af dispensationer og redegør for, hvordan 
den skal anvendes. Meddelelsen om, at 
myndigheden agter at give dispensation, 
skal ske senest 1 måned, før den påtænkes 
at få virkning. Senest 1 måned efter 
modtagelsen af meddelelsen afgiver ESMA 
en udtalelse til den pågældende kompetente 
myndighed med en vurdering af hver 
dispensations forenelighed med kravene i 
stk. 1 og 2, og som fastsat i de delegerede 
retsakter, der vedtages i henhold til stk. 4, 
litra b). Giver den kompetente myndighed 
en dispensation, som en kompetent 
myndighed i en anden medlemsstat gør 
indsigelse imod, kan denne kompetente 
myndighed indbringe sagen for ESMA, 
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myndighed indbringe sagen for ESMA, 
som kan handle inden for rammerne af de 
beføjelser, som myndigheden tillægges i 
henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 
1095/2010. ESMA overvåger anvendelsen 
af dispensationer og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvorledes de anvendes i praksis.

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

Or. en

Begrundelse

I betragtning af, hvor vigtige disse dispensationer vil være i forbindelse med funktionen af 
ikke-aktiemarkederne, er en godkendelsesproces på seks måneder for lang. En måned er mere 
acceptabelt.

Ændringsforslag 337
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden der gives dispensation i henhold 
til stk. 1 og 2, underretter de kompetente
myndigheder ESMA og andre kompetente 
myndigheder om den påtænkte anvendelse 
af dispensationer og redegør for, hvordan 
den skal anvendes. Meddelelsen om, at 
myndigheden agter at give dispensation, 
skal ske senest 6 måneder, før den 
påtænkes at få virkning. Senest tre måneder 
efter modtagelsen af meddelelsen afgiver 
ESMA en udtalelse til den pågældende 
kompetente myndighed med en vurdering 
af hver dispensations forenelighed med 
kravene i stk. 1 og 2, og som fastsat i de 
delegerede retsakter, der vedtages i 
henhold til stk. 4, litra b). Giver den 
kompetente myndighed en dispensation, 
som en kompetent myndighed i en anden 
medlemsstat gør indsigelse imod, kan 
denne kompetente myndighed indbringe 
sagen for ESMA, som kan handle inden 

3. Inden der gives dispensation i henhold 
til stk. 1 og 2, underretter de kompetente 
myndigheder ESMA og andre kompetente 
myndigheder om den påtænkte anvendelse 
af dispensationer og redegør for, hvordan 
den skal anvendes. Meddelelsen om, at 
myndigheden agter at give dispensation, 
skal ske senest 6 måneder, før den 
påtænkes at få virkning. Senest tre måneder 
efter modtagelsen af meddelelsen afgiver 
ESMA en bindende/positiv udtalelse til 
den pågældende kompetente myndighed 
med en vurdering af hver dispensations 
forenelighed med kravene i stk. 1 og 2, og
som fastsat i de delegerede retsakter, der 
vedtages i henhold til stk. 4, litra b) og c). 
For at undgå tvivl om, at udtalelsen fra 
ESMA er bindende, giver en kompetent 
myndighed udelukkende dispensation i 
fuld overensstemmelse med ESMA's 
udtalelse. ESMA overvåger anvendelsen af 
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for rammerne af de beføjelser, som 
myndigheden tillægges i henhold til 
artikel 19 i forordning (EF) nr. 
1095/2010. ESMA overvåger anvendelsen 
af dispensationer og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvorledes de anvendes i praksis.

dispensationer og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvorledes de anvendes i praksis.

Or. en

Ændringsforslag 338
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden der gives dispensation i henhold 
til stk. 1 og 2, underretter de kompetente 
myndigheder ESMA og andre kompetente 
myndigheder om den påtænkte anvendelse 
af dispensationer og redegør for, hvordan 
den skal anvendes. Meddelelsen om, at 
myndigheden agter at give dispensation, 
skal ske senest 6 måneder, før den 
påtænkes at få virkning. Senest tre måneder 
efter modtagelsen af meddelelsen afgiver 
ESMA en udtalelse til den pågældende 
kompetente myndighed med en vurdering 
af hver dispensations forenelighed med 
kravene i stk. 1 og 2, og som fastsat i de 
delegerede retsakter, der vedtages i 
henhold til stk. 4, litra b). Giver den 
kompetente myndighed en dispensation, 
som en kompetent myndighed i en anden 
medlemsstat gør indsigelse imod, kan 
denne kompetente myndighed indbringe 
sagen for ESMA, som kan handle inden for 
rammerne af de beføjelser, som 
myndigheden tillægges i henhold til artikel 
19 i forordning (EF) nr. 1095/2010. ESMA 
overvåger anvendelsen af dispensationer 
og forelægger Kommissionen en årlig 
rapport om, hvorledes de anvendes i 

3. Inden der gives dispensation i henhold 
til stk. 1 og 2, underretter de kompetente 
myndigheder ESMA og andre kompetente 
myndigheder om den påtænkte anvendelse 
af dispensationer og redegør for, hvordan 
den skal anvendes. Meddelelsen om, at 
myndigheden agter at give dispensation, 
skal ske senest 6 måneder, før den
påtænkes at få virkning. Senest tre måneder 
efter modtagelsen af meddelelsen afgiver 
ESMA en positiv udtalelse til den 
pågældende kompetente myndighed med 
en vurdering af hver dispensations 
forenelighed med kravene i stk. 1 og 2, og 
som fastsat i de delegerede retsakter, der 
vedtages i henhold til stk. 4, litra b). En 
kompetent myndighed giver udelukkende 
dispensation på baggrund af en sådan 
positiv udtalelse fra ESMA. Giver den 
kompetente myndighed en dispensation, 
som en kompetent myndighed i en anden 
medlemsstat gør indsigelse imod, kan 
denne kompetente myndighed indbringe 
sagen for ESMA, som kan handle inden for 
rammerne af de beføjelser, som 
myndigheden tillægges i henhold til artikel 
19 i forordning (EF) nr. 1095/2010. ESMA 
overvåger anvendelsen af dispensationer 
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praksis. og forelægger Kommissionen en årlig 
rapport om, hvorledes de anvendes i 
praksis.

Or. en

Ændringsforslag 339
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden der gives dispensation i henhold 
til stk. 1 og 2, underretter de kompetente 
myndigheder ESMA og andre kompetente 
myndigheder om den påtænkte anvendelse 
af dispensationer og redegør for, hvordan 
den skal anvendes. Meddelelsen om, at 
myndigheden agter at give dispensation, 
skal ske senest 6 måneder, før den 
påtænkes at få virkning. Senest tre måneder 
efter modtagelsen af meddelelsen afgiver 
ESMA en udtalelse til den pågældende 
kompetente myndighed med en vurdering 
af hver dispensations forenelighed med 
kravene i stk. 1 og 2, og som fastsat i de 
delegerede retsakter, der vedtages i 
henhold til stk. 4, litra b). Giver den 
kompetente myndighed en dispensation, 
som en kompetent myndighed i en anden 
medlemsstat gør indsigelse imod, kan 
denne kompetente myndighed indbringe 
sagen for ESMA, som kan handle inden for 
rammerne af de beføjelser, som 
myndigheden tillægges i henhold til artikel 
19 i forordning (EF) nr. 1095/2010. ESMA 
overvåger anvendelsen af dispensationer 
og forelægger Kommissionen en årlig 
rapport om, hvorledes de anvendes i 
praksis.

3. Inden der gives dispensation i henhold 
til stk. 1 og 2, underretter de kompetente 
myndigheder ESMA og andre kompetente 
myndigheder om den påtænkte anvendelse 
af dispensationer og redegør for, hvordan 
den skal anvendes. Meddelelsen om, at 
myndigheden agter at give dispensation, 
skal ske senest 6 måneder, før den 
påtænkes at få virkning. Senest tre måneder
efter modtagelsen af meddelelsen afgiver 
ESMA en bindende udtalelse til den 
pågældende kompetente myndighed med 
en vurdering af hver dispensations 
forenelighed med kravene i stk. 1 og 2, og 
som fastsat i de delegerede retsakter, der 
vedtages i henhold til stk. 4, litra b). Giver 
den kompetente myndighed en 
dispensation, som en kompetent 
myndighed i en anden medlemsstat gør 
indsigelse imod, kan denne kompetente 
myndighed indbringe sagen for ESMA, 
som kan handle inden for rammerne af de 
beføjelser, som myndigheden tillægges i 
henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 
1095/2010. ESMA overvåger anvendelsen 
af dispensationer og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvorledes de anvendes i praksis.

Or. en
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Ændringsforslag 340
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden der gives dispensation i henhold 
til stk. 1 og 2, underretter de kompetente 
myndigheder ESMA og andre kompetente 
myndigheder om den påtænkte anvendelse 
af dispensationer og redegør for, hvordan 
den skal anvendes. Meddelelsen om, at 
myndigheden agter at give dispensation, 
skal ske senest 6 måneder, før den 
påtænkes at få virkning. Senest tre 
måneder efter modtagelsen af meddelelsen 
afgiver ESMA en udtalelse til den 
pågældende kompetente myndighed med 
en vurdering af hver dispensations 
forenelighed med kravene i stk. 1 og 2, og 
som fastsat i de delegerede retsakter, der 
vedtages i henhold til stk. 4, litra b). Giver 
den kompetente myndighed en 
dispensation, som en kompetent 
myndighed i en anden medlemsstat gør 
indsigelse imod, kan denne kompetente 
myndighed indbringe sagen for ESMA, 
som kan handle inden for rammerne af de 
beføjelser, som myndigheden tillægges i 
henhold til artikel 19 i forordning (EF) 
nr. 1095/2010. ESMA overvåger 
anvendelsen af dispensationer og 
forelægger Kommissionen en årlig 
rapport om, hvorledes de anvendes i 
praksis.

3. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, får tilladelse fra den 
kompetente myndighed forud for 
anvendelsen af den i stk. 1 og 2 
omhandlede undtagelse. Inden der gives 
dispensation i henhold til stk. 1 og 2, 
underretter de kompetente myndigheder 
ESMA og andre kompetente myndigheder 
om den påtænkte anvendelse af 
dispensationer og redegør for, hvordan den 
skal anvendes. Meddelelsen om, at 
myndigheden agter at give dispensation, 
skal ske senest 4 måneder, før den 
påtænkes at få virkning. Senest 2 måneder
efter modtagelsen af meddelelsen afgiver 
ESMA en udtalelse til den pågældende 
kompetente myndighed med en vurdering 
af hver dispensations forenelighed med 
kravene i stk. 1 og 2, og som fastsat i de 
delegerede retsakter, der vedtages i 
henhold til stk. 4, litra b). 

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

Or. en

Ændringsforslag 341
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest en måned efter modtagelse af 
ESMA's udtalelse skal et kollegium ledet 
af ESMA og bestående af de kompetente 
myndigheder i alle medlemsstater afgive 
en fælles udtalelse. En kompetent 
myndighed giver ikke dispensation til 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, uden en positiv fælles 
udtalelse fra kollegiet.

Or. en

Ændringsforslag 342
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De kompetente myndigheder skal 
kunne inddrage en tilladelse til regulerede 
markeder, markedsoperatører eller 
investeringsselskaber til at bruge en af de 
i stk. 4 fastsatte dispensationer. De 
kompetente myndigheder inddrager 
tilladelsen, hvis de observerer, at 
dispensationen bruges på en måde, som 
afviger fra dens oprindelige formål, eller 
hvis de mener, at dispensationen bruges 
til at omgå reglerne i denne artikel.
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Inden tilladelsen til at bruge en 
dispensation inddrages, underretter de 
kompetente myndigheder ESMA og andre 
kompetente myndigheder om deres planer 
og giver samtidig en fyldestgørende 
forklaring af baggrunden for en sådan 
plan. Meddelelsen om planen om at 
inddrage tilladelsen til at bruge en 
dispensation gives hurtigst muligt. Senest 
en måned efter modtagelsen af 
meddelelsen afgiver ESMA en ikke-
bindende udtalelse til den pågældende 
kompetente myndighed. Efter modtagelse 
af udtalelsen omsætter den kompetente 
myndighed sin beslutning til praksis.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 343
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 344
Kay Swinburne

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 345
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 346
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 347
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) intervallet af ordrer eller prisstillelser, 
priser og markedsdybden ved disse priser, 
der skal offentliggøres for hver enkelt 
klasse af berørte finansielle instrumenter i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 1

a) intervallet af ordrer eller prisstillelser, 
priser og markedsdybden ved disse priser, 
der skal offentliggøres for hver enkelt 
klasse af berørte finansielle instrumenter, 
som er under en transaktionsstørrelse på 
100 000 EUR i overensstemmelse med 
artikel 7, stk. 1

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 348
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) betingelserne for at dispensere fra 
førhandelsoffentliggørelse for hver enkelt 
klasse af berørte finansielle instrumenter i 
overensstemmelse med stk. 1 og 2 ud fra

b) betingelserne for at et instrument kan 
anses for at være tilstrækkeligt likvidt til 
at støtte en løbende offentliggørelse af 
priser og markedsdybden ved disse priser i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 1 og 
2 ud fra
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Or. en

Ændringsforslag 349
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) betingelserne for at dispensere fra 
førhandelsoffentliggørelse for hver enkelt 
klasse af berørte finansielle instrumenter i 
overensstemmelse med stk. 1 og 2 ud fra

b) betingelserne for at dispensere fra 
førhandelsoffentliggørelse for hver enkelt 
klasse af berørte finansielle instrumenter i 
overensstemmelse med stk. 1 ud fra

Or. en

Ændringsforslag 350
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) markedsmodellen udgår

Or. en

Ændringsforslag 351
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) markedsmodellen i) markedsmodellen såsom anmodning om 
prisstillelsessystemer og stemmebaserede 
børsmæglersystemer



PE489.477v01-00 22/187 AM\901886DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 352
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) likviditetsprofilen, herunder antallet 
og typen af markedsdeltagere på et 
bestemt marked og alle andre relevante 
kriterier for vurdering af likviditet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 353
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) likviditetsprofilen, herunder antallet
og typen af markedsdeltagere på et 
bestemt marked og alle andre relevante 
kriterier for vurdering af likviditet

iii) likviditetsprofilen og alle andre 
relevante kriterier for vurdering af 
likviditeten for et bestemt produkt

Or. en

Ændringsforslag 354
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) likviditetsprofilen, herunder antallet og iii) likviditetsprofilen, herunder antallet og 
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typen af markedsdeltagere på et bestemt 
marked og alle andre relevante kriterier for 
vurdering af likviditet

typen af markedsdeltagere på et bestemt 
marked og alle andre relevante kriterier for 
vurdering af likviditet med henblik på 
behørig behandling af løbende, 
forbigående og illikvide produkter.

Or. en

Ændringsforslag 355
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) likviditetsprofilen, herunder antallet og 
typen af markedsdeltagere på et bestemt 
marked og alle andre relevante kriterier for 
vurdering af likviditet

iii) for obligationer, strukturerede 
produkter og emissionskvoter, 
likviditetsprofilen, herunder antallet og 
typen af markedsdeltagere på et bestemt 
marked og alle andre relevante kriterier for 
vurdering af likviditet

Or. en

Ændringsforslag 356
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) likviditetsprofilen, herunder antallet og 
typen af markedsdeltagere på et bestemt 
marked og alle andre relevante kriterier for 
vurdering af likviditet

iii) en liste over instrumenter, der 
betragtes som illikvide på baggrund af 
likviditetsprofilen, herunder antallet og 
typen af markedsdeltagere på et bestemt 
marked og alle andre relevante kriterier for 
vurdering af likviditet

Or. en



PE489.477v01-00 24/187 AM\901886DA.doc

DA

Ændringsforslag 357
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – litra b – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii a) de særlige kendetegn, der præger de 
individuelle markeder, herunder antallet 
og typen af markedsdeltagere på et givent 
marked;

Or. en

Ændringsforslag 358
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) størrelsen eller typen af ordrer og 
størrelsen og typen af en udstedelse af et 
finansielt instrument.

iv) størrelsen og typen af ordrer samt 
størrelsen og typen af en udstedelse af et 
finansielt instrument, for at åbne mulighed 
for hensigtsmæssig sondring mellem 
detail-, mellemhandler- og 
engrosmarkederne;

Or. en

Begrundelse

Ikke-aktiemarkedet kan inddeles i trancher med henblik på at kalibrere, hvordan 
efterhandelsgennemsigtigheden bør fungere. Ideelt set vil transaktioner af detailstørrelse 
være angivet i realtid, transaktioner af mellemhandlerstørrelse med en længere frist og 
engros, en stor transaktion, med længere frist. På denne måde vil kravene om 
efterhandelsgennemsigtighed passe til de forskellige markedsdeltageres forskellige 
handelsmodeller via en simpel ordning, der let kan tilpasses forskellige instrumenter.

Ændringsforslag 359
Wolf Klinz



AM\901886DA.doc 25/187 PE489.477v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de gennemførelsesmæssige 
tekniske standarder, der er nævnt i første 
afsnit, i overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 360
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 361
Kay Swinburne

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
efter proceduren i artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/20101.
___________________
1 EUT: Indsæt venligst datoen 12 
måneder efter denne forordnings
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 362
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 363
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 364
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvis likviditeten af en klasse af 
finansielle instrumenter falder under den 
tærskel, som er fastsat i henhold til stk. 5, 
litra b), pkt. 2), kan de forpligtelser, der 
henvises til i artikel 7, stk. 1, midlertidigt 
suspenderes af en kompetent myndighed 
med ansvar for overvågning af en eller 
flere markedspladser, hvorpå de 
finansielle instrumenter handles. Denne 
tærskel skal defineres på baggrund af 
objektive kriterier.
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Suspensionen skal være gyldig i en 
foreløbig periode på højst tre måneder fra 
datoen for dens offentliggørelse på den 
relevante kompetente myndigheds 
websted. En sådan suspension kan 
fornyes for yderligere perioder på højst tre 
måneder ad gangen, hvis årsagerne til 
suspensionen fortsat er gyldige. Hvis 
suspensionen ikke fornyes efter perioden 
på tre måneder, udløber den automatisk.
Inden disse forpligtelser suspenderes 
(eller deres suspension fornyes), skal den 
relevante kompetente myndighed 
underrette ESMA om dens forslag og 
analyse. ESMA udarbejder hurtigst 
muligt en udtalelse til den kompetente 
myndighed om, hvorvidt den mener, at de 
omstændigheder, der henvises til i dette 
stykke, gør sig gældende.
ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere parametre og 
metoder for beregning af 
likviditetstærsklen, der henvises til i stk. 1.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i foregående afsnit 
omhandlede reguleringsmæssige tekniske 
standarder efter proceduren i artikel 10-
14 i forordning (EU) 1095/2010. De 
parametre og metoder, som 
medlemsstaterne skal anvende til at 
beregne tærsklen, fastlægges således, at 
tærsklen, når den nås, repræsenterer et 
betydeligt fald i omsætningen hos 
markedspladser, der overvåges af den 
bemyndigede myndighed i forhold til 
gennemsnitsniveauet for disse pladsers 
omsætning af det pågældende finansielle 
instrument.

Or. en

Begrundelse

I tider med ekstrem markedsstress, f.eks. Lehman-kollapset, er en stor del af markedet 
omdannet til stemmehandel mellem markedsdeltagere på det, der tidligere var et likvidt 
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marked. I disse tider bør de kompetente myndigheder have mulighed for at suspendere 
førhandelsgennemsigtighedskravene med henblik på at give markedet mulighed for at komme 
sig.

Ændringsforslag 365
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør prisen, volumen 
og tidspunktet for transaktioner med 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel eller handles i en MHF
eller en OHF. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør oplysninger om 
alle sådanne transaktioner så tæt på 
realtiden som teknisk muligt.

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
offentliggør prisen, volumen og tidspunktet 
for transaktioner med obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, og for emissionskvoter og 
derivater, der er optaget til handel eller 
handles i en MHF. Regulerede markeder 
og investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
offentliggør oplysninger om alle sådanne 
transaktioner så tæt på realtiden som 
teknisk muligt, navnlig med en maksimal 
frist på 3 minutter for 
obligationsmarkederne.

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne ordlyd er at angive den maksimale transaktionsindberetningsfrist for 
obligationsmarkeder. Denne artikel bør læses sammen med artikel 20 for at sikre lige 
konkurrencevilkår for alle markedspladser, herunder OTC-handelsaktiviteter, med hensyn til 
gennemsigtighedskrav. I modsat fald, hvis artikel 20 ville blive tømt for indhold, ville 
muligheden for at blive optaget til handel på et reguleret marked mindskes.

Ændringsforslag 366
Sylvie Goulard
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør prisen, volumen 
og tidspunktet for transaktioner med 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel eller handles i en MHF 
eller en OHF. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør oplysninger om 
alle sådanne transaktioner så tæt på 
realtiden som teknisk muligt.

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
offentliggør prisen, volumen og tidspunktet 
for transaktioner med obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, og for emissionskvoter og 
derivater, der er optaget til handel eller 
handles i en MHF. Regulerede markeder 
og investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
offentliggør oplysninger om alle sådanne 
transaktioner så tæt på realtiden som 
teknisk muligt.

Or. en

Ændringsforslag 367
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør prisen, volumen 
og tidspunktet for transaktioner med 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel eller handles i en MHF 
eller en OHF. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
offentliggør prisen, volumen og tidspunktet 
for transaktioner med obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
for hvilke der er offentliggjort et prospekt, 
og for emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel eller handles i en MHF. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
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markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør oplysninger om 
alle sådanne transaktioner så tæt på 
realtiden som teknisk muligt.

offentliggør oplysninger om alle sådanne 
transaktioner så tæt på realtiden som 
teknisk muligt.

Or. en

Begrundelse

Kravene til før- og efterhandelsgennemsigtighed for finansielle instrumenter, der (især) er 
offentliggjort et prospekt for, er urimelige i betragtning af, at disse instrumenter kan 
forhandles af selv små kreditinstitutter på meget begrænsede markeder, og at cost-benefit-
forholdet mellem gennemsigtighed og byrden for kreditinstituttet er meget marginalt.

Ændringsforslag 368
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør prisen, volumen 
og tidspunktet for transaktioner med 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel eller handles i en MHF 
eller en OHF. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør oplysninger om 
alle sådanne transaktioner så tæt på 
realtiden som teknisk muligt.

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør prisen, volumen 
og tidspunktet for transaktioner med 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller handles i en MHF eller en OHF. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør oplysninger om 
alle sådanne transaktioner så tæt på 
realtiden som teknisk muligt.

Or. en
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Ændringsforslag 369
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør prisen, volumen 
og tidspunktet for transaktioner med 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel eller handles i en MHF 
eller en OHF. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør oplysninger om 
alle sådanne transaktioner så tæt på 
realtiden som teknisk muligt.

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør prisen, volumen 
og tidspunktet for transaktioner med 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, og for emissionskvoter 
og derivater, der er optaget til handel eller 
handles i en MHF eller en OHF. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør oplysninger om 
alle sådanne transaktioner.
Oplysningsgraden og 
offentliggørelsesfrekvensen kalibreres 
proportionelt i forhold til udstedelse, 
transaktionsstørrelse og kendetegn for 
nationale markeder.

Or. en

Begrundelse

Kravene til efterhandelsgennemsigtighed for finansielle instrumenter, der er offentliggjort et 
prospekt for, er urimelige i betragtning af: - at disse instrumenter kan forhandles af selv små 
kreditinstitutter på meget begrænsede (og ikke regulerede) markeder, - at cost-benefit-
forholdet mellem gennemsigtighed og byrden for kreditinstituttet er meget marginalt, - at den 
faktiske gennemførelse i praksis ikke ville give et sikkert resultat, fordi oplysningerne ikke 
altid er tilgængelige.

Ændringsforslag 370
Werner Langen

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør prisen, volumen 
og tidspunktet for transaktioner med 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er
optaget til handel eller handles i en MHF 
eller en OHF. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør oplysninger om 
alle sådanne transaktioner så tæt på 
realtiden som teknisk muligt.

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
offentliggør prisen, volumen og tidspunktet 
for transaktioner med obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, og for emissionskvoter og 
derivater, der er underlagt 
handelsforpligtelserne som omhandlet i 
artikel 24. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør oplysninger om 
alle sådanne transaktioner så tæt på 
realtiden som teknisk muligt.

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 371
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør prisen, volumen 
og tidspunktet for transaktioner med 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel eller handles i en MHF 
eller en OHF. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør oplysninger om 
alle sådanne transaktioner så tæt på 
realtiden som teknisk muligt.

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør prisen, volumen 
og tidspunktet for transaktioner med 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, en MHF, en OHF eller 
enhver anden form for handelsordning,
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, og for emissionskvoter og 
derivater, der er optaget til handel eller 
handles i en MHF eller en OHF. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør oplysninger om 
alle sådanne transaktioner så tæt på 
realtiden som teknisk muligt. For så vidt 
angår elektronisk handel må tiden, der 
går, inden efterhandelsoplysningerne er 
tilgængelige, ikke overskride to gange 
latenstiden for udførelse.

Or. en

Ændringsforslag 372
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør prisen, volumen 
og tidspunktet for transaktioner med 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør prisen, volumen 
og tidspunktet for transaktioner med 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
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offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel eller handles i en MHF 
eller en OHF. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør oplysninger om 
alle sådanne transaktioner så tæt på 
realtiden som teknisk muligt.

offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
underlagt handelsforpligtelserne som 
omhandlet i artikel 24. Regulerede 
markeder og investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, offentliggør oplysninger om 
alle sådanne transaktioner så tæt på 
realtiden som teknisk muligt.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 373
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, giver på rimelige 
forretningsmæssige vilkår og på et ikke-
diskriminerende grundlag adgang til de 
ordninger, de anvender til offentliggørelse 
af de i stk. 1 omhandlede oplysninger til 
investeringsselskaber, der i henhold til 
artikel 20 er forpligtede til at offentliggøre 
oplysninger om deres transaktioner med 
obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter og derivater.

2. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
giver på rimelige forretningsmæssige 
vilkår og på et ikke-diskriminerende 
grundlag adgang til de ordninger, de 
anvender til offentliggørelse af de i stk. 1 
omhandlede oplysninger til 
investeringsselskaber, der i henhold til 
artikel 20 er forpligtede til at offentliggøre 
oplysninger om deres transaktioner med 
obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter og derivater.

Or. en
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Ændringsforslag 374
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, giver på rimelige 
forretningsmæssige vilkår og på et ikke-
diskriminerende grundlag adgang til de 
ordninger, de anvender til offentliggørelse 
af de i stk. 1 omhandlede oplysninger til 
investeringsselskaber, der i henhold til 
artikel 20 er forpligtede til at offentliggøre 
oplysninger om deres transaktioner med 
obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter og derivater.

2. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, giver på rimelige 
forretningsmæssige vilkår og på et ikke-
diskriminerende grundlag effektiv adgang 
til de ordninger, de anvender til 
offentliggørelse af de i stk. 1 omhandlede 
oplysninger til investeringsselskaber, der i 
henhold til artikel 20 er forpligtede til at 
offentliggøre oplysninger om deres 
transaktioner med obligationer, 
strukturerede finansielle produkter, 
emissionskvoter og derivater.

Or. en

Ændringsforslag 375
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 41 en trinvis fremgangsmåde 
for hvert produkt til indførelse af de krav, 
der henvises til i stk. 1 og 2.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af det store antal produkter, der vil være dækket af disse bestemmelser, og 
kalibreringen, som både ESMA og Kommissionen anser for at være nødvendig, vil det være 
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hensigtsmæssigt at anvende en trinvis fremgangsmåde med henblik på først at tage højde for 
mere likvide produkter.

Ændringsforslag 376
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kompetente myndigheder skal kunne 
tillade regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, at foretage forskudt 
offentliggørelse af oplysninger om 
transaktioner ud fra deres type eller 
størrelse. De kompetente myndigheder 
kan især tillade forskudt offentliggørelse 
for så vidt angår transaktioner af meget 
stort omfang i forhold til den normale 
markedsstørrelse for de pågældende 
obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter eller derivater 
eller den pågældende klasse af 
obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter eller derivater.

Kompetente myndigheder skal kunne 
tillade regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, at foretage forskudt 
offentliggørelse af oplysninger om 
transaktioner ud fra:

i) markedsmodellen;
ii) de særlige kendetegn for 
handelsaktiviteterne med et produkt;
iii) kendetegnene for individuelle 
markeder, herunder markedsdeltagernes 
antal og type;
iv) størrelsen eller typen af ordrer, 
handelsmetoden og størrelsen og typen af 
en udstedelse af et finansielt instrument;
v) profil og eventuelle andre relevante 
kriterier for vurdering af likviditet for et 
bestemt produkt;
De krav, der er fastsat i denne artikel, 
gælder kun for de finansielle 
instrumenter, der vurderes at være 
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tilstrækkeligt likvide, eller som der er et 
likvidt marked for.
De kompetente myndigheder skal kunne 
foretage forskudt offentliggørelse for 
ordrer, der er store i forhold til den 
normale detailmarkedsstørrelse for de 
pågældende obligationer, strukturerede 
finansielle produkter, emissionskvoter 
eller derivater eller den pågældende type 
eller klasse af obligation, strukturerede 
finansielle produkt, emissionskvote eller 
derivat, eller relatere sig til væsentlige 
fordelinger som defineret i artikel 2, stk. 
9, i forordning (EF) nr. 2273/2003.
Kompetente myndigheder sikrer, at der 
ved bestemmelsen af typen og omfanget af 
en forskudt offentliggørelse tages hensyn 
til alle relevante omstændigheder, 
herunder både investorers og 
statsobligationsudstederes interesser og 
markedets likviditet. De kompetente 
myndigheder sikrer, at 
gennemsigtighedskrav ikke modvirker 
finansiel stabilitet eller 
reguleringsmæssige formål såsom 
regulering af finansielle institutioner.

Or. en

Begrundelse

Forpligtelsen i artikel 9, stk. 1, er uegnet til markeder, hvor kun et lille antal professionelle 
investorer er aktive, og alle transaktioner er store. Kompetente myndigheder skal derfor 
kunne tillade forskudt offentliggørelse på samme grundlag som for tildeling af dispensationer 
til førhandelsgennemsigtighed.

Ændringsforslag 377
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kompetente myndigheder skal kunne Kompetente myndigheder skal kunne 
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tillade regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, at foretage forskudt 
offentliggørelse af oplysninger om 
transaktioner ud fra deres type eller 
størrelse. De kompetente myndigheder kan 
især tillade forskudt offentliggørelse for så 
vidt angår transaktioner af meget stort 
omfang i forhold til den normale 
markedsstørrelse for de pågældende 
obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter eller derivater 
eller den pågældende klasse af 
obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter eller derivater.

tillade regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, at foretage forskudt 
offentliggørelse af oplysninger om 
transaktioner ud fra deres type, 
likviditetsprofil (kontinuerlig, periodisk 
eller illikvid), handelsaktivitetens 
specifikke kendetegn eller størrelsen. De 
kompetente myndigheder kan især tillade 
forskudt offentliggørelse for så vidt angår 
transaktioner af meget stort omfang i 
forhold til den normale markedsstørrelse 
for de pågældende obligationer, 
strukturerede finansielle produkter, 
emissionskvoter eller derivater eller den 
pågældende klasse af obligationer, 
strukturerede finansielle produkter, 
emissionskvoter eller derivater.

Or. en

Ændringsforslag 378
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kompetente myndigheder skal kunne 
tillade regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, at foretage forskudt 
offentliggørelse af oplysninger om 
transaktioner ud fra deres type eller 
størrelse. De kompetente myndigheder kan 
især tillade forskudt offentliggørelse for så 
vidt angår transaktioner af meget stort 
omfang i forhold til den normale 
markedsstørrelse for de pågældende 
obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter eller derivater 
eller den pågældende klasse af 
obligationer, strukturerede finansielle 

Kompetente myndigheder skal kunne 
tillade regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, at 
foretage forskudt offentliggørelse af 
oplysninger om transaktioner ud fra deres 
type eller størrelse. De kompetente 
myndigheder kan især tillade forskudt 
offentliggørelse for så vidt angår 
transaktioner af meget stort omfang i 
forhold til den normale markedsstørrelse 
for de pågældende obligationer, 
strukturerede finansielle produkter, 
emissionskvoter eller derivater eller den 
pågældende klasse af obligationer, 
strukturerede finansielle produkter, 
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produkter, emissionskvoter eller derivater. emissionskvoter eller derivater.

Or. en

Ændringsforslag 379
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kompetente myndigheder skal kunne 
tillade regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, at foretage forskudt 
offentliggørelse af oplysninger om 
transaktioner ud fra deres type eller 
størrelse. De kompetente myndigheder 
kan især tillade forskudt offentliggørelse 
for så vidt angår transaktioner af meget 
stort omfang i forhold til den normale 
markedsstørrelse for de pågældende 
obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter eller derivater 
eller den pågældende klasse af 
obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter eller derivater.

Kompetente myndigheder skal kunne 
tillade regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, at foretage forskudt 
offentliggørelse af oplysninger om 
transaktioner af betydelig størrelse i 
forhold til den normale markedsstørrelse 
for de pågældende obligationer, 
strukturerede finansielle produkter, 
emissionskvoter eller derivater eller den 
pågældende klasse af obligationer, 
strukturerede finansielle produkter, 
emissionskvoter eller derivater.

Or. en

Ændringsforslag 380
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder skal navnlig 
kunne foretage forskudt offentliggørelse 
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for ordrer, der er store i forhold til den 
normale detailmarkedsstørrelse for de 
pågældende obligationer, strukturerede 
finansielle produkter, emissionskvoter 
eller derivater eller den pågældende type 
eller klasse af obligation, strukturerede 
finansielle produkt, emissionskvote eller 
derivat.

Or. en

Ændringsforslag 381
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, indhenter den kompetente 
myndigheds forhåndsgodkendelse af de 
foreslåede ordninger for forskudt 
offentliggørelse af handelsoplysninger og 
giver klare oplysninger om disse ordninger 
til markedsdeltagere og investorer. ESMA 
overvåger anvendelsen af disse ordninger 
for forskudt offentliggørelse af 
handelsoplysninger og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvordan de anvendes i praksis.

Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF, 
indhenter den kompetente myndigheds 
forhåndsgodkendelse af de foreslåede 
ordninger for forskudt offentliggørelse af 
handelsoplysninger og giver klare 
oplysninger om disse ordninger til 
markedsdeltagere og investorer. ESMA 
overvåger anvendelsen af disse ordninger 
for forskudt offentliggørelse af 
handelsoplysninger og forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om, 
hvordan de anvendes i praksis.

Or. en

Ændringsforslag 382
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 383
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette er et teknisk spørgsmål, som kræver detaljeret kendskab til markedet. Derfor er det 
mere hensigtsmæssigt, at ansvaret overlades til ESMA.

Ændringsforslag 384
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 385
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) betingelserne - for hver enkelt klasse af 
berørte finansielle instrumenter - for, at et 
reguleret marked, et investeringsselskab, 
herunder en systematisk internalisator eller 
et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF eller 
en OHF, kan opnå tilladelse til at foretage 
forskudt offentliggørelse af 
handelsoplysninger, og de kriterier, der 
skal anvendes, når der træffes afgørelse 
om, for hvilke transaktioner der på grund 
af de pågældende obligationers, 
strukturerede finansielle produkters, 
emissionskvoters eller derivaters størrelse 
eller type kan tillades forskudt 
offentliggørelse og/eller udeladelse af 
transaktionsvolumen.

b) betingelserne - for hver enkelt klasse af 
berørte finansielle instrumenter - for, at et 
reguleret marked, et investeringsselskab, 
herunder en systematisk internalisator eller 
et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF, kan 
opnå tilladelse til at foretage forskudt 
offentliggørelse af handelsoplysninger, og
de kriterier, der skal anvendes, når der 
træffes afgørelse om, for hvilke 
transaktioner der på grund af de 
pågældende obligationers, strukturerede 
finansielle produkters, emissionskvoters 
eller derivaters størrelse og type kan 
tillades forskudt offentliggørelse.

Or. en
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Begrundelse

Målet med denne formulering er at sikre, at forskudte offentliggørelser baseres på størrelsen 
"og" typen af obligation for at sikre, at der i dispensationen ikke diskrimineres ifølge typen af 
obligation. Der skal anvendes gennemsigtighed ved alle typer obligationer for at forhindre 
uventet regelarbitrage og for at bevare ens vilkår. Desuden skal transaktionsvolumenet for 
obligationer altid offentliggøres, selv ved en forskudt offentliggørelse.

Ændringsforslag 386
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) betingelserne - for hver enkelt klasse af 
berørte finansielle instrumenter - for, at et 
reguleret marked, et investeringsselskab, 
herunder en systematisk internalisator eller 
et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF eller 
en OHF, kan opnå tilladelse til at foretage 
forskudt offentliggørelse af 
handelsoplysninger, og de kriterier, der 
skal anvendes, når der træffes afgørelse 
om, for hvilke transaktioner der på grund 
af de pågældende obligationers, 
strukturerede finansielle produkters, 
emissionskvoters eller derivaters størrelse 
eller type kan tillades forskudt 
offentliggørelse og/eller udeladelse af 
transaktionsvolumen.

b) betingelserne - for hver enkelt klasse af 
berørte finansielle instrumenter - for, at et 
reguleret marked, et investeringsselskab, 
herunder en systematisk internalisator eller 
et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF, kan 
opnå tilladelse til at foretage forskudt 
offentliggørelse af handelsoplysninger, og 
de kriterier, der skal anvendes, når der 
træffes afgørelse om, for hvilke 
transaktioner der på grund af de 
pågældende obligationers, strukturerede 
finansielle produkters, emissionskvoters 
eller derivaters størrelse eller type kan 
tillades forskudt offentliggørelse og/eller 
udeladelse af transaktionsvolumen.

Or. en

Ændringsforslag 387
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) betingelserne - for hver enkelt klasse af 
berørte finansielle instrumenter - for, at et 
reguleret marked, et investeringsselskab, 
herunder en systematisk internalisator eller 
et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF eller 
en OHF, kan opnå tilladelse til at foretage 
forskudt offentliggørelse af 
handelsoplysninger, og de kriterier, der 
skal anvendes, når der træffes afgørelse 
om, for hvilke transaktioner der på grund 
af de pågældende obligationers, 
strukturerede finansielle produkters, 
emissionskvoters eller derivaters størrelse 
eller type kan tillades forskudt 
offentliggørelse og/eller udeladelse af 
transaktionsvolumen.

b) betingelserne - for hver enkelt klasse af 
berørte finansielle instrumenter - for, at et 
reguleret marked, et investeringsselskab, 
herunder en systematisk internalisator eller 
et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF eller 
en OHF, kan opnå tilladelse til at foretage 
forskudt offentliggørelse af 
handelsoplysninger, og de kriterier, der 
skal anvendes, når der træffes afgørelse 
om, for hvilke transaktioner der på grund 
af de pågældende obligationers, 
strukturerede finansielle produkters, 
emissionskvoters eller derivaters størrelse 
eller type kan tillades forskudt 
offentliggørelse og/eller udeladelse af 
transaktionsvolumen og/eller 
transaktionsgrupperingen.

Or. en

Begrundelse

Det skal være muligt at offentliggøre detaljer om transaktioner i en grupperet form, hvis det 
er nødvendigt.

Ændringsforslag 388
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) betingelserne - for hver enkelt klasse af 
berørte finansielle instrumenter - for, at et 
reguleret marked, et investeringsselskab, 
herunder en systematisk internalisator 
eller et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF eller 
en OHF, kan opnå tilladelse til at foretage 

b) betingelserne for at forskyde 
efterhandelsoffentliggørelse for hver 
enkelt klasse af berørte finansielle 
instrumenter i overensstemmelse med stk. 
1 ud fra:
i) markedsmodellen;
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forskudt offentliggørelse af 
handelsoplysninger, og de kriterier, der 
skal anvendes, når der træffes afgørelse 
om, for hvilke transaktioner der på grund 
af de pågældende obligationers, 
strukturerede finansielle produkters, 
emissionskvoters eller derivaters størrelse 
eller type kan tillades forskudt 
offentliggørelse og/eller udeladelse af 
transaktionsvolumen.

ii) de særlige kendetegn for 
handelsaktiviteterne med et produkt;
(iii) de særlige kendetegn, der præger de 
individuelle markeder, herunder antallet 
og typen af markedsdeltagere;
iv) størrelsen eller typen af ordrer, 
handelsmetoden og størrelsen og typen af 
en udstedelse af et finansielt instrument;
v) likviditetsprofilen og eventuelle andre 
relevante kriterier for vurdering af 
likviditet for et bestemt produkt.

Or. en

Begrundelse

ESMA udarbejder udkast til forskriftsmæssige tekniske standarder, der præciserer, under 
hvilke betingelser efterhandelsoffentliggørelse kan forskydes.

Ændringsforslag 389
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Dette er et teknisk spørgsmål, som kræver detaljeret kendskab til markedet. Derfor er det 
mere hensigtsmæssigt, at ansvaret overlades til ESMA.
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Ændringsforslag 390
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
markedsoperatører og 
investeringsselskaber, der driver MHF'er
eller OHF'er, stiller de oplysninger, der 
offentliggøres i overensstemmelse med 
artikel 3-10, til rådighed for offentligheden 
ved at give separat adgang til før- og 
efterhandelsgennemsigtighedsoplysninger.

1. Regulerede markeder og 
markedsoperatører og 
investeringsselskaber, der driver MHF'er, 
stiller de oplysninger, der offentliggøres i 
overensstemmelse med artikel 3-10, til 
rådighed for offentligheden ved at give 
separat adgang til før- og 
efterhandelsgennemsigtighedsoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 391
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, vedtage 
bestemmelser om levering af før- og 
efterhandelsgennemsigtighedsoplysninger, 
herunder om detaljeringsgraden af de 
oplysninger, der stilles til rådighed for 
offentligheden som omhandlet i stk. 1.

2. Kommissionen skal ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, vedtage 
bestemmelser om levering af før- og 
efterhandelsgennemsigtighedsoplysninger, 
herunder om detaljeringsgraden af de 
oplysninger, der stilles til rådighed for 
offentligheden som omhandlet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 392
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, vedtage 
bestemmelser om levering af før- og 
efterhandelsgennemsigtighedsoplysninger, 
herunder om detaljeringsgraden af de 
oplysninger, der stilles til rådighed for 
offentligheden som omhandlet i stk. 1.

2. ESMA udarbejder udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at præcisere leveringen af 
før- og 
efterhandelsgennemsigtighedsoplysninger, 
herunder om detaljeringsgraden af de 
oplysninger, der stilles til rådighed for 
offentligheden som omhandlet i stk. 1.

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

Or. en

Ændringsforslag 393
Sławomir Witold Nitras

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, vedtage 
bestemmelser om levering af før- og 
efterhandelsgennemsigtighedsoplysninger, 
herunder om detaljeringsgraden af de 
oplysninger, der stilles til rådighed for 
offentligheden som omhandlet i stk. 1.

2. Kommissionen kan efter høring af 
ESMA ved hjælp af delegerede retsakter, 
jf. artikel 41, vedtage bestemmelser om 
levering af før- og 
efterhandelsgennemsigtighedsoplysninger, 
herunder om detaljeringsgraden af de 
oplysninger, der stilles til rådighed for 
offentligheden som omhandlet i stk. 1.

Or. pl
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Ændringsforslag 394
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er stiller de oplysninger, der 
offentliggøres i overensstemmelse med 
artikel 3-10, til rådighed for offentligheden 
på rimelige handelsmæssige vilkår. 
Oplysningerne stilles til rådighed gratis 15 
minutter efter offentliggørelse af en 
transaktion.

1. Regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er stiller de oplysninger, der 
offentliggøres i overensstemmelse med 
artikel 3-10, til rådighed for offentligheden 
på rimelige handelsmæssige vilkår. 
Oplysningerne stilles til rådighed gratis for 
alle parter, kommercielle eller offentlige, 
15 minutter efter offentliggørelse af en 
transaktion.

Or. en

Begrundelse

En CTP skal gøre konsoliderede oplysninger "tilgængelige for offentligheden så tæt på realtid 
som teknisk muligt på rimelige forretningsmæssige vilkår”.

Ændringsforslag 395
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder, MHF'er og
OHF'er stiller de oplysninger, der 
offentliggøres i overensstemmelse med 
artikel 3-10, til rådighed for offentligheden 
på rimelige handelsmæssige vilkår. 
Oplysningerne stilles til rådighed gratis 15 
minutter efter offentliggørelse af en 
transaktion.

1. Regulerede markeder og MHF'er stiller 
de oplysninger, der offentliggøres i 
overensstemmelse med artikel 3-10, til 
rådighed for offentligheden på rimelige 
handelsmæssige vilkår. Oplysningerne 
stilles til rådighed gratis 15 minutter efter 
offentliggørelse af en transaktion.

Or. en
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Ændringsforslag 396
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er stiller de oplysninger, der 
offentliggøres i overensstemmelse med 
artikel 3-10, til rådighed for offentligheden 
på rimelige handelsmæssige vilkår. 
Oplysningerne stilles til rådighed gratis 15 
minutter efter offentliggørelse af en 
transaktion.

1. Regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er stiller de oplysninger, der 
offentliggøres i overensstemmelse med 
artikel 3-10, til rådighed for offentligheden 
på rimelige handelsmæssige vilkår og 
sikrer en effektiv ikke-diskriminerende 
adgang til oplysningerne. Oplysningerne 
stilles til rådighed gratis 15 minutter efter 
offentliggørelse af en transaktion.

Or. en

Ændringsforslag 397
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, vedtage 
bestemmelser til at præcisere, hvad der 
udgør rimelige handelsmæssige vilkår til at 
offentliggøre oplysninger som omhandlet i 
stk. 1.

2. Kommissionen skal ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, vedtage 
bestemmelser til at præcisere, hvad der 
udgør rimelige handelsmæssige vilkår til at 
offentliggøre oplysninger som omhandlet i 
stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 398
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, vedtage 
bestemmelser til at præcisere, hvad der 
udgør rimelige handelsmæssige vilkår til at 
offentliggøre oplysninger som omhandlet i 
stk. 1.

2. Kommissionen skal ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, vedtage 
bestemmelser til at præcisere, hvad der 
udgør rimelige handelsmæssige vilkår til at 
offentliggøre oplysninger som omhandlet i 
stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at supplere lovgivningen på dette område for effektivt at gennemføre resten 
af artiklen.

Ændringsforslag 399
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemsigtighed for 
investeringsselskaber, der handler OTC, 
herunder systematiske internalisatorer

Gennemsigtighed for 
investeringsselskaber, der handler OTC og 
optræder som systematiske internalisatorer

Or. en

Ændringsforslag 400
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemsigtighed for 
investeringsselskaber, der handler OTC,
herunder systematiske internalisatorer

Gennemsigtighed for markedspladser med
bilaterale systemer, herunder OTC
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Or. en

Begrundelse

Det nuværende MiFID klassificerer på hensigtsmæssig vis SI'er som markedspladser og gør 
OTC-handel til en undtagelse derfra. For ikke at skabe forvirring bør SI-platforme stadig 
defineres som en markedsplads. Desuden er SI ikke en OTC-undergruppe. OTC bør derimod 
være undtagelsen i bilaterale systemer.

Ændringsforslag 401
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Systematiske internalisatorer i aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre 
lignende finansielle instrumenter, 
offentliggør bindende prisstillelser for 
disse aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater og andre lignende finansielle 
instrumenter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked eller handles i en MHF
eller en OHF, som de systematisk 
internaliserer, og for hvilke der findes et 
likvidt marked. I tilfælde af aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre 
lignende finansielle instrumenter, for 
hvilke der ikke findes et likvidt marked, 
skal systematiske internalisatorer 
offentliggøre prisstillelser til deres kunder 
efter anmodning.

1. Systematiske internalisatorer i aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater og andre 
lignende finansielle instrumenter, 
offentliggør bindende prisstillelser for 
disse aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater og andre lignende finansielle 
instrumenter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked eller handles i en MHF, 
som de systematisk internaliserer, og for 
hvilke der findes et likvidt marked. I 
tilfælde af aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater og andre lignende finansielle 
instrumenter, for hvilke der ikke findes et 
likvidt marked, skal systematiske 
internalisatorer offentliggøre prisstillelser 
til deres kunder efter anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 402
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Alle transaktioner i forbindelse med 
aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater 
og andre lignende finansielle 
instrumenter, der ikke er koncerninterne 
transaktioner som nævnt i artikel 2a i 
forordning (EU) nr. .../... [EMIR], og som 
ikke indgås på et reguleret marked, en 
MHF eller en OHF, skal indgås via et 
investeringsselskab, der er en systematisk 
internalisator, medmindre:
a) transaktionen omfatter 
primærudstedelse af instrumentet; eller
b) ingen systematisk internalisator er 
tilgængelig i det relevante instrument, 
eller brug af en tilgængelig systematisk 
internalisator ikke ville være i 
overensstemmelse med forpligtelser over 
for kunder, på hvis vegne transaktionen 
udføres, eller definitionen af systematisk 
internalisator.
2. Alle transaktioner med obligationer, 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, emissionskvoter og derivater, 
som er clearingegnede eller optaget til 
handel på et reguleret marked eller 
handles i en MHF eller i en OHF, og som 
ikke er omfattet af 
handelsforpligtelsesproceduren i artikel 
26, der ikke indgås på et reguleret 
marked, en MHF, en OHF eller en 
markedsplads i et tredjeland, der vurderes 
som tilsvarende, jf. artikel 26, stk. 4, 
indgås via et investeringsselskab, der er 
en systematisk internalisator, medmindre:
a) transaktionen omfatter 
primærudstedelse af instrumentet; eller
b) ingen systematisk internalisator er 
tilgængelig i det relevante instrument, 
eller brug af en tilgængelig systematisk 
internalisator ikke ville være i 
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overensstemmelse med forpligtelser over 
for kunder, på hvis vegne transaktionen 
udføres, eller definitionen af systematisk 
internalisator.

Or. en

Begrundelse

Det er et centralt mål for forordningen, at al organiseret handel foregår på regulerede 
markedspladser, og at OTC-handel begrænses til transaktioner, der finder sted på et 
lejlighedsvis, ad hoc og uregelmæssigt grundlag.

Ændringsforslag 403
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne artikel og artikel 14, 15 og 16 
finder anvendelse på systematiske 
internalisatorer, når de handler i størrelser 
op til normal markedsstørrelse. 
Systematiske internalisatorer, som kun 
handler i størrelser over normal 
markedsstørrelse, er ikke omfattet af denne 
artikel.

2. Denne artikel og artikel 14, 15 og 16 
finder anvendelse på systematiske 
internalisatorer, når de handler i størrelser 
op til normal markedsstørrelse. 
Systematiske internalisatorer, som kun 
handler i størrelser over normal 
markedsstørrelse, eller som handler i 
størrelser under normal markedsstørrelse 
som en del af transaktioner, hvor 
udførelsen i flere værdipapirer kun udgør 
én transaktion, er ikke omfattet af denne 
artikel.

Or. en

Begrundelse

Programhandel skal udelukkes fra gennemsigtighedskravet, når det genererer ordrer, der er 
mindre end markedsstørrelse. Det skyldes, at programhandelsaktiviteten i sin helhed relaterer 
til stor institutionel handelsaktivitet.
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Ændringsforslag 404
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Systematiske internalisatorer kan 
bestemme, inden for hvilken størrelse eller 
hvilke størrelser de vil stille priser. Den 
mindste prisstillelse skal mindst svare til 
10 % af den normale markedsstørrelse af 
en aktie, et depotbevis, en ETF, et 
certifikat eller andet lignende finansielt 
instrument. For de enkelte aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater eller 
andre lignende finansielle instrumenter 
skal hver prisstillelse indeholde bindende 
købs- og salgspris eller -priser for en eller 
flere størrelser op til normal 
markedsstørrelse for den klasse af aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater eller 
andre lignende finansielle instrumenter, 
som det finansielle instrument tilhører. 
Prisen eller priserne skal også afspejle de 
gældende markedsvilkår for de pågældende 
aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater 
eller lignende finansielle instrumenter. 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Ændringsforslag 405
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. For at sikre en effektiv værdiansættelse 
af aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater 
og andre lignende finansielle instrumenter 
og for at optimere investeringsselskabers 
mulighed for at opnå den bedste handel for 

7. For at sikre en effektiv værdiansættelse 
af aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater 
og andre lignende finansielle instrumenter 
og for at optimere investeringsselskabers 
mulighed for at opnå den bedste handel for 
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deres kunder vedtager Kommissionen ved 
hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 
41, bestemmelser til at præcisere de 
elementer, der vedrører offentliggørelsen af 
en bindende prisstillelse som omhandlet i 
stk. 1 og den normale markedsstørrelse 
som omhandlet i stk. 2.

deres kunder udvikler ESMA
forskriftsmæssige tekniske standarder til 
at præcisere de elementer, der vedrører 
offentliggørelsen af en bindende 
prisstillelse som omhandlet i stk. 1 og den 
normale markedsstørrelse som omhandlet i 
stk. 2.

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

Or. en

Begrundelse

Dette er et teknisk spørgsmål, som kræver detaljeret kendskab til markedet. Derfor er det 
mere hensigtsmæssigt, at ansvaret overlades til ESMA.

Ændringsforslag 406
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 a
Pligt til at handle OTC via systematiske 

internalisatorer
1. Alle transaktioner i forbindelse med 
aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater 
og andre lignende finansielle 
instrumenter, der ikke er koncerninterne 
transaktioner som nævnt i artikel 2a i 
forordning (EU) nr. .../... [EMIR], og som 
ikke indgås på et reguleret marked, en 
MHF eller en OHF, indgås via en 
systematisk internalisator, medmindre 
transaktionen omfatter primærudstedelse 
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af instrumentet eller foretages på OTC-
grundlag.
2. Alle transaktioner med obligationer, 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, emissionskvoter og derivater, 
som er clearingegnede eller optaget til 
handel på et reguleret marked eller 
handles i en MHF eller i en OHF, og som 
ikke er omfattet af 
handelsforpligtelsesproceduren i artikel 
26, der ikke indgås på et reguleret 
marked, en MHF, en OHF eller en 
markedsplads i et tredjeland, der vurderes 
som tilsvarende, jf. artikel 26, stk. 4, 
indgås via en systematisk internalisator, 
medmindre transaktionen omfatter 
primærudstedelse af instrumentet eller 
foretages på OTC-grundlag.

Or. en

Begrundelse

Hvis investeringsselskabets mulighed for at udføre OTC-handel bringes til ophør, vil det 
skade investeringsselskabets mulighed for at forvalte investorernes interesser. Hvis et 
investeringsselskab kan finde udligningsinteresser for en stor ordre eller i illikvide 
instrumenter, skal det også være muligt for investeringsselskabet at udføre denne ordre og 
derved yde den forventede tjenesteydelse til de pågældende kunder.

Ændringsforslag 407
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 a
Pligt til at handle OTC via systematiske 

internalisatorer
1. Alle transaktioner i forbindelse med 
aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater 
og andre lignende finansielle 
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instrumenter, der ikke er koncerninterne 
transaktioner som nævnt i artikel 3 i 
forordning (EU) nr. .../... [EMIR], og som 
ikke indgås på et reguleret marked eller 
en MHF, indgås via en systematisk 
internalisator, medmindre transaktionen 
omfatter primærudstedelse af 
instrumentet. Dette krav gælder ikke for 
store transaktioner som bestemt i henhold 
til artikel 4.
2. Alle transaktioner med obligationer, 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, emissionskvoter og derivater, 
som er clearingegnede eller optaget til 
handel på et reguleret marked eller 
handles i en MHF eller i en OHF, og som 
ikke er omfattet af 
handelsforpligtelsesproceduren i artikel 
26, der ikke indgås på et reguleret 
marked, en MHF, en OHF eller en 
markedsplads i et tredjeland, der vurderes 
som tilsvarende, jf. artikel 26, stk. 4, 
indgås via en systematisk internalisator, 
medmindre transaktionen omfatter 
primærudstedelse af instrumentet. Dette 
krav gælder ikke for store transaktioner 
som bestemt i henhold til artikel 8.

Or. en

Ændringsforslag 408
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 a
Artikel 13a
Handel via systematiske internalisatorer 
og OTC
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1. Transaktioner i forbindelse med aktier, 
depotbeviser, ETF'er, certifikater og 
andre lignende finansielle instrumenter, 
der ikke er koncerninterne transaktioner 
som nævnt i artikel 2a i forordning (EU) 
nr. .../... [EMIR], og som ikke indgås på et 
reguleret marked eller en MHF, indgås 
via en systematisk internalisator, 
medmindre transaktionerne foretages på 
OTC-grundlag, hvis kendetegn bl.a. er, at 
de er utilsigtede, ad hoc og 
uregelmæssige.
2. Transaktioner med obligationer, 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, emissionskvoter og derivater, 
som er clearingegnede eller optaget til 
handel på et reguleret marked eller 
handles i en MHF eller i en OHF, og som 
ikke er omfattet af 
handelsforpligtelsesproceduren i artikel 
26, der ikke indgås på et reguleret 
marked, en MHF, en OHF eller en 
markedsplads i et tredjeland, der vurderes 
som tilsvarende, jf. artikel 26, stk. 4, 
indgås via en systematisk internalisator, 
medmindre transaktionerne foretages på 
OTC-grundlag, hvis kendetegn bl.a. er, at 
de er utilsigtede, ad hoc og 
uregelmæssige.

Or. en

Ændringsforslag 409
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Systematiske internalisatorer skal 
udføre de ordrer, de modtager, i det 
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mindste inden for udbredelsen af de mest 
likvide markedspladser med en opgørelse 
over de handlede finansielle instrumenter 
eller den mest gunstige pris for deres 
kunde.

Or. en

Ændringsforslag 410
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Systematiske internalisatorer skal i 
forbindelse med bestemmelserne i artikel 
27 i direktiv [nyt MiFID] udføre de ordrer, 
de modtager fra deres kunder vedrørende 
de aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater 
og andre lignende finansielle instrumenter, 
som de systematisk internaliserer, til de 
priser, der stilles på det tidspunkt, ordren 
modtages.

Systematiske internalisatorer skal i 
forbindelse med bestemmelserne i artikel 
27 i direktiv [nyt MiFID] på eller under 
prisstillelsesstørrelsen udføre de ordrer, de 
modtager fra deres kunder vedrørende de 
aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater og 
andre lignende finansielle instrumenter, 
som de systematisk internaliserer, til de 
priser, der stilles på det tidspunkt, ordren 
modtages, eller en anden pris, der kan 
opfylde den systematiske internalisators 
forpligtelse i henhold til artikel 27 i 
direktiv [nyt MiFID].

Or. en

Begrundelse

Præcisering for at sikre, at systematiske internalisatorer i berettigede tilfælde kan udføre 
store ordrer til en bedre pris (på samme måde, som det også er muligt for mindre ordrer). 
Ligger på linje med stk. 4 i samme artikel.

Ændringsforslag 411
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Systematiske internalisatorer kan 
ligeledes udføre de ordrer, de modtager 
fra deres professionelle kunder, til priser, 
der er forskellige fra de stillede priser, 
uden at kravene i stk. 2 er opfyldt, når det 
drejer sig om transaktioner, hvor 
udførelse i flere værdipapirer er en del af 
én transaktion, eller om ordrer, der 
afhænger af andre forhold end den 
gældende markedspris.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 412
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at sikre en effektiv værdiansættelse 
af aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater 
og andre lignende finansielle instrumenter 
og for at maksimere investeringsselskabers 
mulighed for at opnå den bedste handel for 
deres kunder vedtager Kommissionen ved 
hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 
41, bestemmelser til at præcisere 
kriterierne for, hvornår priserne falder 
inden for et offentligt interval, der ligger 
tæt på markedsbetingelserne som 
omhandlet i stk. 2.

5. For at sikre en effektiv værdiansættelse 
af aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater 
og andre lignende finansielle instrumenter 
og for at maksimere investeringsselskabers 
mulighed for at opnå den bedste handel for 
deres kunder udarbejder ESMA udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder til 
at præcisere kriterierne for, hvornår 
priserne falder inden for et offentligt 
interval, der ligger tæt på 
markedsbetingelserne som omhandlet i stk. 
2.

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 413
Sławomir Witold Nitras

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at sikre en effektiv værdiansættelse 
af aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater 
og andre lignende finansielle instrumenter 
og for at maksimere investeringsselskabers 
mulighed for at opnå den bedste handel for 
deres kunder vedtager Kommissionen ved 
hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 41,
bestemmelser til at præcisere kriterierne 
for, hvornår priserne falder inden for et 
offentligt interval, der ligger tæt på 
markedsbetingelserne som omhandlet i stk. 
2.

5. For at sikre en effektiv værdiansættelse 
af aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater 
og andre lignende finansielle instrumenter 
og for at maksimere investeringsselskabers 
mulighed for at opnå den bedste handel for 
deres kunder vedtager Kommissionen ved 
hjælp af delegerede retsakter efter høring 
af ESMA og i overensstemmelse med
artikel 41 bestemmelser til at præcisere 
kriterierne for, hvornår priserne falder 
inden for et offentligt interval, der ligger 
tæt på markedsbetingelserne som 
omhandlet i stk. 2.

Or. pl

Ændringsforslag 414
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, vedtage 

6. Kommissionen skal ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, vedtage 
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bestemmelser til at præcisere, hvad der 
udgør rimelige handelsmæssige vilkår for 
at offentliggøre prisstillelser som 
omhandlet i stk. 1.

bestemmelser til at præcisere, hvad der 
udgør rimelige handelsmæssige vilkår for 
at offentliggøre prisstillelser som 
omhandlet i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at supplere lovgivningen på dette område for effektivt at gennemføre resten 
af artiklen.

Ændringsforslag 415
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre en effektiv værdiansættelse 
af aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater 
og andre lignende finansielle instrumenter 
og optimere investeringsselskabers 
mulighed for at opnå den for deres kunder 
bedste handel vedtager Kommissionen ved 
hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 
41, bestemmelser til at præcisere:

3. For at sikre en effektiv værdiansættelse 
af aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater 
og andre lignende finansielle instrumenter 
og optimere investeringsselskabers 
mulighed for at opnå den for deres kunder 
bedste handel udarbejder ESMA udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder til 
at præcisere:

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 416
Sławomir Witold Nitras

Forslag til forordning
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Artikel 16 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre en effektiv værdiansættelse 
af aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater 
og andre lignende finansielle instrumenter 
og optimere investeringsselskabers 
mulighed for at opnå den for deres kunder 
bedste handel vedtager Kommissionen ved 
hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 41, 
bestemmelser til at præcisere:

3. For at sikre en effektiv værdiansættelse 
af aktier, depotbeviser, ETF'er, certifikater 
og andre lignende finansielle instrumenter 
og optimere investeringsselskabers 
mulighed for at opnå den for deres kunder 
bedste handel vedtager Kommissionen 
efter høring af ESMA ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, 
bestemmelser til at præcisere:

Or. pl

Ændringsforslag 417
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 418
Wolf Klinz

Forslag til forordning
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Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Systematiske internalisatorer giver faste 
prisstillelser på obligationer og
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, emissionskvoter og derivater, 
som er clearingegnede eller er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF eller en OHF, såfremt: 

1. Systematiske internalisatorer giver faste 
prisstillelser på de obligationer eller
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
en MHF eller en OHF, emissionskvoter 
og derivater, som er clearingegnede eller er 
optaget til handel på et reguleret marked 
eller handles i en MHF eller en OHF, som 
de systematisk internaliserer, og for hvilke 
der findes et likvidt marked, i henhold til 
betingelserne i artikel 8, såfremt: 

Or. en

Ændringsforslag 419
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Systematiske internalisatorer giver faste 
prisstillelser på obligationer og
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, emissionskvoter og derivater, 
som er clearingegnede eller er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF eller en OHF, såfremt: 

1. Systematiske internalisatorer giver faste 
prisstillelser til detailkunder på disse
obligationer eller strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller som handles i en 
MHF eller en OHF, emissionskvoter og 
derivater, som er clearingegnede og er 
optaget til handel på et reguleret marked 
eller handles i en MHF eller en OHF, 
såfremt: 

a) de er blevet anmodet om en bindende 
prisstillelse af en kunde hos den 
systematiske internalisator;
b) de accepterer at give en bindende 
prisstillelse;
c) der ikke er dispenseret for 
førhandelsoffentliggørelse for disse 
finansielle instrumenter i henhold til 
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artikel 8;
d) prisstillelsesstørrelsen ligger på eller 
under en detailstørrelse, der er specifik 
for instrumentet.
Denne artikel finder anvendelse på 
systematiske internalisatorer, når de 
handler i størrelser op til 
detailmarkedsstørrelse. Systematiske 
internalisatorer, som kun handler i 
størrelser over detailmarkedsstørrelse, er 
ikke omfattet af denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Krav til førhandelsgennemsigtighed skal være strengere for likvide instrumenter end for 
mindre likvide instrumenter. På nuværende tidspunkt er SI-ordningen for ikke-aktier mere 
omfattende end den tilsvarende ordning for aktier. Ved at tilpasse kravene til systematiske 
internalisatorer inden for aktier sikrer denne tekst, at kravene til prisstillelse i fast indtjening 
og derivater er mindst lige så fleksible som for aktier. I øjeblikket er de mere præskriptive. 
Kriterierne for detailmarkedsstørrelsen skal fastlægges.

Ændringsforslag 420
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Systematiske internalisatorer giver faste 
prisstillelser på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, emissionskvoter og derivater, 
som er clearingegnede eller er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF eller en OHF, såfremt: 

1. Systematiske internalisatorer giver faste 
prisstillelser på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, emissionskvoter og derivater, 
som er clearingegnede eller er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF, såfremt: 

Or. en
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Ændringsforslag 421
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Systematiske internalisatorer giver faste 
prisstillelser på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, emissionskvoter og derivater, 
som er clearingegnede eller er optaget til 
handel på et reguleret marked eller 
handles i en MHF eller en OHF, såfremt: 

1. Systematiske internalisatorer giver efter 
anmodning faste prisstillelser på følgende 
instrumenter: 

i) aktier og obligationer og strukturerede 
finansielle produkter, der er optaget til 
handel på et reguleret marked, og som der 
er offentliggjort et prospekt for;
ii) emissionskvoter; og
iii) derivater med mandat til blive clearet 
centralt og optaget til handel på et 
reguleret marked, eller som handles i en 
MHF eller i en OHF.

Or. en

Begrundelse

Systematiske internalisatorers forpligtelse til at offentliggøre bindende prisstillelser skal 
defineres klart for at sikre, at de passer ind i markedsstrukturen for hver specifikke type 
instrument og især i tilfælde med likviditetsafhængighed. SI-ordningen skal også tage højde 
for de specifikke behov hos de forskellige kundekategorier og tilbyde det mest relevante 
gennemsigtighedsniveau.

Ændringsforslag 422
Werner Langen

Forslag til forordning
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Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Systematiske internalisatorer giver faste 
prisstillelser på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, emissionskvoter og derivater, 
som er clearingegnede eller er optaget til 
handel på et reguleret marked eller 
handles i en MHF eller en OHF, såfremt: 

1. Systematiske internalisatorer giver faste 
prisstillelser på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, emissionskvoter og derivater, og 
som er underlagt handelsforpligtelserne 
som nævnt i artikel 24, såfremt: 

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

Or. en

Begrundelse

At forlange, at systematiske internalisatorer oplyser den samme pris for et givet instrument til 
alle kunder, ville forhindre dem i at differentiere priserne under hensyntagen til 
modpartsrisikoen, som er vigtig i forbindelse med skræddersyede derivattransaktioner med 
ikke-finansielle virksomheder. Kravet om at angive priser bør derfor begrænses til derivater, 
der ikke er skræddersyet, tilstrækkeligt likvide og derfor forpligtet til at blive handlet på et 
reguleret marked eller en MHF.

Ændringsforslag 423
Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Systematiske internalisatorer giver faste 
prisstillelser på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 

1. Systematiske internalisatorer giver faste 
prisstillelser på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
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prospekt, emissionskvoter og derivater, 
som er clearingegnede eller er optaget til 
handel på et reguleret marked eller 
handles i en MHF eller en OHF, såfremt: 

prospekt, emissionskvoter og derivater, 
som er underlagt handelsforpligtelsen 
som nævnt i artikel 24, såfremt: 

Or. en

Begrundelse

At forlange, at systematiske internalisatorer oplyser den samme pris for et specifikt 
instrument til alle kunder, betyder, at de ikke kan differentiere priserne for at tage hensyn til 
modpartens kreditrisiko, som de skal forvalte ved handel med skræddersyede 
derivattransaktioner uden sikkerhedsstillelse med ikke-finansielle virksomheder. Kravet om at 
angive priser bør derfor begrænses til derivater, der er omfattet af handelsforpligtelsen i 
artikel 24.

Ændringsforslag 424
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Systematiske internalisatorer giver faste 
prisstillelser på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, emissionskvoter og derivater, 
som er clearingegnede eller er optaget til 
handel på et reguleret marked eller 
handles i en MHF eller en OHF, såfremt: 

1. Systematiske internalisatorer giver faste 
prisstillelser på følgende instrumenter: 

i) obligationer og strukturerede 
finansielle produkter, der er optaget til 
handel på et reguleret marked, og som der 
er offentliggjort et prospekt for i henhold 
til direktiv 2003/71/EF;
ii) emissionskvoter; og
iii) derivater, som på baggrund af kunden, 
der anmoder om prisstillelsen, har fået 
mandat til at blive clearet centralt, og som 
handles på et reguleret marked, en MHF 
eller en OHF uden regler, der begrænser 
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kundens adgang.

Or. en

Ændringsforslag 425
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – punkt -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Prisstillelsesforpligtelsen som 
omhandlet i stk. 1 finder kun anvendelse, 
når alle følgende betingelser er opfyldt:
a) den systematiske internalisator 
anmodes om en prisstillelse af en kunde;
b) prisstillelsen henviser til et instrument, 
der er likvidt;
c) prisstillelsen ligger på eller under 
detailmarkedsstørrelsen;
d) prisstillelsens forudfastlagte 
gyldighedstid;
e) den systematiske internalisator 
accepterer at yde prisstillelsen.

Or. en

Begrundelse

Systematiske internalisatorers forpligtelse til at offentliggøre bindende prisstillelser skal 
defineres klart for at sikre, at de passer ind i markedsstrukturen for hver specifikke type 
instrument og især i tilfælde med likviditetsafhængighed. SI-ordningen skal også tage højde 
for de specifikke behov hos de forskellige kundekategorier og tilbyde det mest relevante 
gennemsigtighedsniveau.

Ændringsforslag 426
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
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Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de er blevet anmodet om en prisstillelse 
af en kunde hos den systematiske 
internalisator

udgår

Or. en

Ændringsforslag 427
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de accepterer at give en prisstillelse. udgår

Or. en

Ændringsforslag 428
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Systematiske internalisatorer har ret 
til på ethvert tidspunkt at opdatere eller 
fjerne deres prisstillelser for at afspejle 
ændringer i markedsvilkår eller for at 
rette tekniske fejl.

Or. en

Ændringsforslag 429
Wolf Klinz
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Systematiske internalisatorer stiller 
bindende priser, der afgives i henhold til 
stk. 1, til rådighed for andre af 
investeringsselskabets kunder på en 
objektiv og ikke-diskriminerende måde og 
på grundlag af deres almindelige 
forretningspolitik.

2. Systematiske internalisatorer stiller 
bindende priser, der afgives i henhold til 
stk. 1, til rådighed for andre af 
investeringsselskabets kunder på en 
objektiv og ikke-diskriminerende måde og 
på grundlag af deres almindelige 
forretningspolitik. Systematiske 
internalisatorer skal have ret til på 
grundlag af denne forretningspolitik at 
beslutte, hvilke investorer de giver adgang 
til deres prisstillelser. Der skal være klare 
normer for forvaltning af adgangen til 
deres prisstillelser. Systematiske 
internalisatorer kan på grundlag af 
handelsmæssige overvejelser, f.eks. 
investors kreditværdighed, modpartsrisiko 
og den endelige afregning af 
transaktionen, nægte at etablere en 
forretningsforbindelse med investorer 
eller afbryde en sådan.

Or. en

Ændringsforslag 430
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Systematiske internalisatorer stiller 
bindende priser, der afgives i henhold til 
stk. 1, til rådighed for andre af 
investeringsselskabets kunder på en 
objektiv og ikke-diskriminerende måde og 
på grundlag af deres almindelige 
forretningspolitik.

2. Systematiske internalisatorer stiller 
bindende priser, der afgives i henhold til 
stk. 1, til rådighed for andre af 
investeringsselskabets kunder efter 
anmodning på en objektiv og ikke-
diskriminerende måde og på grundlag af 
deres almindelige forretningspolitik.
Systematiske internalisatorer skal have ret 
til på grundlag af denne forretningspolitik 
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at beslutte, hvilke investorer de giver 
adgang til deres prisstillelser. Der skal 
være klare standarder for forvaltning af 
adgangen til deres prisstillelser, herunder 
kommercielle overvejelser som f.eks. 
investors kreditværdighed, modpartsrisiko 
samt endelig afregning af transaktionen.

Or. en

Begrundelse

Krav til førhandelsgennemsigtighed skal være strengere for likvide instrumenter end for 
mindre likvide instrumenter. På nuværende tidspunkt er SI-ordningen for ikke-aktier mere 
restriktiv end den tilsvarende ordning for aktier. Ved at tilpasse kravene til systematiske 
internalisatorer inden for aktier sikrer dette ændringsforslag, at kravene til prisstillelse i fast 
indtjening og derivater er mindst lige så fleksible som for aktier. I øjeblikket er de mere 
præskriptive.

Ændringsforslag 431
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Systematiske internalisatorer stiller 
bindende priser, der afgives i henhold til 
stk. 1, til rådighed for andre af 
investeringsselskabets kunder på en 
objektiv og ikke-diskriminerende måde og 
på grundlag af deres almindelige 
forretningspolitik.

2. Systematiske internalisatorer stiller 
bindende priser, der afgives i henhold til 
stk. 1, til rådighed for andre af 
investeringsselskabets kunder på en 
objektiv og ikke-diskriminerende måde og 
på grundlag af deres almindelige 
forretningspolitik. Systematiske 
internalisatorer har ret til at opdatere 
deres prisstillelser for at reagere på 
markedsvilkår eller for at rette fejl.

Or. en

Begrundelse

For fuldt ud at udnytte SI-ordningen er det nødvendigt for aktører at kunne reagere på 
markedsvilkår, da de ellers kun vil stille høje priser for at undgå enhver risiko.



PE489.477v01-00 74/187 AM\901886DA.doc

DA

Ændringsforslag 432
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Systematiske internalisatorer stiller 
bindende priser, der afgives i henhold til 
stk. 1, til rådighed for andre af 
investeringsselskabets kunder på en 
objektiv og ikke-diskriminerende måde og 
på grundlag af deres almindelige 
forretningspolitik.

2. Systematiske internalisatorer stiller 
bindende priser, der afgives i henhold til 
stk. 1, til rådighed for andre af 
investeringsselskabets kunder på en 
objektiv og ikke-diskriminerende måde og 
på grundlag af deres almindelige 
forretningspolitik, forudsat de er under en 
transaktionsstørrelse på 100 000 EUR.

Or. en

Ændringsforslag 433
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Systematiske internalisatorer stiller 
bindende priser, der afgives i henhold til 
stk. 1, til rådighed for andre af 
investeringsselskabets kunder på en 
objektiv og ikke-diskriminerende måde og 
på grundlag af deres almindelige 
forretningspolitik.

2. Når prisstillelsesstørrelsen ligger på 
eller under en størrelse, der er specifik for 
instrumentet, stiller systematiske
internalisatorer bindende priser til rådighed 
for andre af investeringsselskabets kunder 
på en objektiv og ikke-diskriminerende 
måde og på grundlag af deres almindelige 
forretningspolitik.

Or. en

Begrundelse

Obligatorisk offentliggørelse af enhver prisstillelse kan måske have en forvridende virkning 
på obligationens pris og kan stoppe investorers afgivelse af ordrer.
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Ændringsforslag 434
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Systematiske internalisatorer stiller 
bindende priser, der afgives i henhold til 
stk. 1, til rådighed for andre af 
investeringsselskabets kunder på en 
objektiv og ikke-diskriminerende måde og 
på grundlag af deres almindelige 
forretningspolitik.

2. Systematiske internalisatorer stiller 
bindende priser, der afgives i henhold til 
stk. 1, til rådighed for andre af 
investeringsselskabets kunder på en 
objektiv og ikke-diskriminerende måde og 
på grundlag af deres almindelige 
forretningspolitik, såfremt 
prisstillelsesstørrelsen ligger på eller 
under en størrelse, der er specifik for 
instrumentet.

Or. en

Ændringsforslag 435
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Systematiske internalisatorer stiller 
bindende priser, der afgives i henhold til 
stk. 1, til rådighed for andre af 
investeringsselskabets kunder på en 
objektiv og ikke-diskriminerende måde og 
på grundlag af deres almindelige 
forretningspolitik.

2. Prisstillelsesforpligtelsen som 
omhandlet i stk. 1 finder kun anvendelse, 
når alle følgende betingelser er opfyldt:
a) den systematiske internalisator 
anmodes om en prisstillelse af en kunde, 
der er villig til at gennemføre en ordre;
b) prisstillelsen henviser til et instrument, 
der er likvidt;
c) prisstillelsen ligger på eller under 
normal markedsstørrelse;
d) den systematiske internalisator 
accepterer at yde prisstillelsen.

Or. en
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Ændringsforslag 436
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Systematiske internalisatorer forpligter 
sig til at indgå transaktioner med andre 
kunder, for hvem prisstillelsen stilles til 
rådighed, i henhold til de offentliggjorte 
betingelser, når prisstillelsesstørrelsen 
ligger på eller under en størrelse, der er 
specifik for instrumentet.

3. Systematiske internalisatorer forpligter 
sig til at indgå transaktioner med andre 
kunder, for hvem prisstillelsen stilles til 
rådighed, i henhold til de offentliggjorte 
betingelser, når prisstillelsesstørrelsen 
ligger på eller under den detailstørrelse, 
der er specifik for instrumentet.

Or. en

Ændringsforslag 437
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Systematiske internalisatorer forpligter 
sig til at indgå transaktioner med andre 
kunder, for hvem prisstillelsen stilles til 
rådighed, i henhold til de offentliggjorte 
betingelser, når prisstillelsesstørrelsen 
ligger på eller under en størrelse, der er 
specifik for instrumentet.

3. Systematiske internalisatorer forpligter 
sig til at indgå transaktioner med andre 
kunder, for hvem prisstillelsen stilles til 
rådighed, i henhold til deres 
forretningspolitik, når 
prisstillelsesstørrelsen ligger på eller under 
en størrelse, der er specifik for
instrumentet.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at gøre klart, at ved afgivelse af en prisstillelse til andre kunder er det 
muligt at tage højde for forhold såsom modpartsrisiko osv. ifølge forretningspolitikken.
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Ændringsforslag 438
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Systematiske internalisatorer forpligter 
sig til at indgå transaktioner med andre 
kunder, for hvem prisstillelsen stilles til 
rådighed, i henhold til de offentliggjorte 
betingelser, når prisstillelsesstørrelsen 
ligger på eller under en størrelse, der er 
specifik for instrumentet.

3. Systematiske internalisatorer forpligter 
sig til at indgå transaktioner med andre 
kunder, for hvem prisstillelsen stilles til 
rådighed, i henhold til de offentliggjorte 
betingelser, når prisstillelsesstørrelsen 
ligger på eller under en 
transaktionsstørrelse på 100 000 EUR. 
ESMA udarbejder reguleringsmæssige 
tekniske standarder for at variere eller 
opdatere denne grænse eller for at yde 
forskellige grænser til specifikke 
instrumenter især i tilfælde, hvor likviditet 
er et spørgsmål.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 439
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Systematiske internalisatorer forpligter 
sig til at indgå transaktioner med andre 
kunder, for hvem prisstillelsen stilles til 
rådighed, i henhold til de offentliggjorte 
betingelser, når prisstillelsesstørrelsen 
ligger på eller under en størrelse, der er 
specifik for instrumentet.

3. Systematiske internalisatorer har ret til 
på ethvert tidspunkt at opdatere eller 
ændre deres prisstillelser for at afspejle 
ændringer i markedsvilkår eller for at 
rette tekniske fejl.
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Or. en

Ændringsforslag 440
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Systematiske internalisatorer skal have 
ret til at indføre ikke-diskriminerende og 
gennemsigtige grænseværdier for antallet 
af transaktioner, de forpligter sig til at 
indgå med kunder i henhold til en given
prisstillelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 441
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Systematiske internalisatorer skal have 
ret til at indføre ikke-diskriminerende og 
gennemsigtige grænseværdier for antallet 
af transaktioner, de forpligter sig til at 
indgå med kunder i henhold til en given 
prisstillelse.

4. Systematiske internalisatorer skal have 
ret til at indføre ikke-diskriminerende og 
gennemsigtige grænseværdier for antallet 
af transaktioner, de forpligter sig til at 
indgå med kunder i henhold til en given 
prisstillelse i overensstemmelse med stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 442
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
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Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De prisstillelser, der gives i henhold til 
stk. 1, og som ligger på eller under den 
størrelse, der er nævnt i stk. 3, 
offentliggøres på en måde, som er let 
tilgængelig for andre markedsdeltagere 
på rimelige handelsmæssige vilkår.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 443
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Prisstillelserne skal være af en sådan 
art, at selskabet overholder sine 
forpligtelser i henhold til artikel 27 i 
direktiv [nyt MiFID], og skal afspejle de 
gældende markedsvilkår i forhold til 
priser, som transaktionerne indgås til for 
samme eller lignende instrumenter på 
regulerede markeder, MHF'er eller 
OHF'er.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 444
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Prisstillelserne skal være af en sådan art, 
at selskabet overholder sine forpligtelser i 

6. Detailstørrelsesprisstillelserne skal være 
af en sådan art, at selskabet overholder sine 
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henhold til artikel 27 i direktiv [nyt 
MiFID], og skal afspejle de gældende 
markedsvilkår i forhold til priser, som 
transaktionerne indgås til for samme eller 
lignende instrumenter på regulerede 
markeder, MHF'er eller OHF'er.

forpligtelser i henhold til artikel 27 i 
direktiv [nyt MiFID], og skal afspejle de 
gældende markedsvilkår i forhold til priser, 
som transaktionerne indgås til for samme 
eller lignende instrumenter på regulerede 
markeder, MHF'er eller OHF'er.

Or. en

Ændringsforslag 445
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Prisstillelserne skal være af en sådan art, 
at selskabet overholder sine forpligtelser i 
henhold til artikel 27 i direktiv [nyt 
MiFID], og skal afspejle de gældende 
markedsvilkår i forhold til priser, som 
transaktionerne indgås til for samme eller 
lignende instrumenter på regulerede 
markeder, MHF'er eller OHF'er.

6. Prisstillelserne skal være af en sådan art, 
at selskabet overholder sine forpligtelser i 
henhold til artikel 27 i direktiv [nyt 
MiFID], og skal afspejle de gældende 
markedsvilkår i forhold til priser, som 
transaktionerne indgås til for samme eller 
lignende instrumenter på regulerede 
markeder, MHF'er.

Or. en

Ændringsforslag 446
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Et investeringsselskab, der fungerer 
som en systematisk internalisator i 
forbindelse med instrumenter som 
omhandlet i artikel 17, stk. 1, etablerer og 
opretholder effektive ordninger og 
procedurer, der er relevante for dets 
aktiviteter som systematisk internalisator, 
til regelmæssig kontrol af, om kunderne 
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overholder dets regler. En systematisk 
internalisator skal registrere de 
transaktioner, der foretages af dens 
kunder under anvendelse af dens systemer 
for at kunne påvise brud på disse regler 
og procedurer, ureglementerede 
handelsvilkår eller adfærd, der kan 
indebære markedsmisbrug.

Or. en

Begrundelse

Hvis SI-ordningen skal anvendes til handelsforpligtelsen for derivater, skal den have ekstra 
systemer og kontroller for at sikre, at den er robust og sikker.

Ændringsforslag 447
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Systematiske internalisatorer kan 
opdatere deres prisstillelser for at afspejle 
ændringer i markedsvilkår.

Or. en

Begrundelse

Systematiske internalisatorer skal kunne opdatere deres prisstillelser i forhold til svingninger 
på markedet.

Ændringsforslag 448
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Oplysningsgraden og 
offentliggørelsesfrekvensen kalibreres 
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proportionelt i forhold til udstedelse, 
transaktionsstørrelse og kendetegn for 
nationale markeder.

Or. en

Ændringsforslag 449
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 b. En systematisk internalisator 
indberetter væsentlige brud på dens regler 
og procedurer, ureglementerede 
markedsvilkår eller adfærd, som kunne 
indebære markedsmisbrug, til den 
kompetente myndighed. En systematisk 
internalisator meddeler straks den 
myndighed, der er kompetent for 
efterforskning og retsforfølgelse af 
markedsmisbrug, de relevante oplysninger 
og på enhver måde bistår den kompetente 
myndighed med efterforskning og 
retsforfølgelse af markedsmisbrug, der er 
opstået i eller via dets systemer.

Or. en

Begrundelse

Hvis SI-ordningen skal anvendes til handelsforpligtelsen for derivater, skal den have ekstra 
systemer og kontroller for at sikre, at den er robust og sikker.

Ændringsforslag 450
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
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Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder og ESMA 
overvåger anvendelsen af denne artikel 
vedrørende de størrelser, hvor prisstillelser 
stilles til rådighed for 
investeringsselskabets kunder og for andre 
markedsaktører i forhold til andre af 
selskabets handelsaktiviteter, og i hvilket 
omfang disse prisstillelser afspejler de 
gældende markedsvilkår i forhold til 
transaktioner i de samme eller lignende 
instrumenter, der finder sted på regulerede 
markeder, MHF'er eller OHF'er. Senest 2 
år efter ikrafttrædelsen forelægger ESMA 
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af denne artikel. I tilfælde af væsentlig 
prisstillelses- og handelsaktivitet lige over 
den i artikel 17, stk. 3, anførte grænseværdi 
eller uden for de gældende markedsvilkår, 
forelægger myndigheden Kommissionen 
en rapport inden denne frist.

1. De kompetente myndigheder og ESMA 
overvåger anvendelsen af denne artikel 
vedrørende de størrelser, hvor prisstillelser 
stilles til rådighed for 
investeringsselskabets kunder og for andre 
markedsaktører i forhold til andre af 
selskabets handelsaktiviteter, og i hvilket 
omfang disse prisstillelser afspejler de 
gældende markedsvilkår i forhold til 
transaktioner i de samme eller lignende 
instrumenter, der finder sted på regulerede 
markeder, MHF'er. Senest 2 år efter 
ikrafttrædelsen forelægger ESMA
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af denne artikel. I tilfælde af væsentlig 
prisstillelses- og handelsaktivitet lige over 
den i artikel 17, stk. 3, anførte grænseværdi 
eller uden for de gældende markedsvilkår, 
forelægger myndigheden Kommissionen 
en rapport inden denne frist.

Or. en

Ændringsforslag 451
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, 
bestemmelser til at præcisere de størrelser, 
der er omhandlet i artikel 17, stk. 3, hvor 
selskaberne skal indgå transaktioner med 
enhver anden kunde, som har fået stillet 
prisstillelsen til rådighed.

2. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
til at præcisere de størrelser, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 3, hvor 
selskaberne skal indgå transaktioner med 
enhver anden kunde, som har fået stillet 
prisstillelsen til rådighed.

Or. en
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Begrundelse

Dette skal være en teknisk bestemmelse udarbejdet af ESMA, da de besidder større relevant 
ekspertise på dette område end Kommissionen.

Ændringsforslag 452
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, 
bestemmelser til at præcisere de størrelser, 
der er omhandlet i artikel 17, stk. 3, hvor 
selskaberne skal indgå transaktioner med 
enhver anden kunde, som har fået stillet 
prisstillelsen til rådighed.

2. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
til at præcisere de størrelser, der er 
omhandlet i artikel 17, hvor selskaberne 
skal indgå transaktioner med enhver anden 
kunde, som har fået stillet prisstillelsen til 
rådighed. Sådanne størrelser skal svare til 
størrelser, der normalt varetages af en 
detailinvestor i den relevante 
underkategori af instrumentet inden for 
en aktivklasse.
ESMA udarbejder udkast til disse 
forskriftsmæssige tekniske standarder, der 
skal være Kommissionen i hænde senest 
den ...*. Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage de 
forskriftsmæssige tekniske standarder, 
hvortil der henvises i første afsnit, i 
henhold til artikel 10 til 14 i forordning 
(EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at beskytte detailkunder og samtidig støtte likviditeten på engrosmarkeder bør 
offentlige prisstillelsesforpligtelser for førhandel for systematiske internalisatorer, der 
handler med ikke-aktieinstrumenter, være gældende for den normale størrelse af 
detailtransaktioner i underkategorien for det berørte instrument. Dette er et teknisk 
anliggende, som kræver detaljeret viden om markedet, og det er derfor mere hensigtsmæssigt 
at overlade ansvaret til ESMA.
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Ændringsforslag 453
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, 
bestemmelser til at præcisere de størrelser, 
der er omhandlet i artikel 17, stk. 3, hvor 
selskaberne skal indgå transaktioner med 
enhver anden kunde, som har fået stillet 
prisstillelsen til rådighed.

2. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, 
bestemmelser til at præcisere de størrelser, 
der er omhandlet i artikel 17, stk. 3, hvor 
selskaberne skal indgå transaktioner med 
enhver anden kunde, som har fået stillet 
prisstillelsen til rådighed. Disse 
foranstaltninger skal angive, at deres 
formål er at øge gennemsigtigheden for 
detailinvestorer, og definere 
instrumentklasser med hensyn til 
aktivklasser, volumen og likviditet

Or. en

Ændringsforslag 454
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, vedtage 
bestemmelser til at præcisere, hvad der 
udgør rimelige handelsmæssige vilkår for 
offentliggørelse af prisstillelser som 
omhandlet i artikel 17, stk. 5.

3. Kommissionen skal ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, vedtage 
bestemmelser til at præcisere, hvad der 
udgør rimelige handelsmæssige vilkår for 
offentliggørelse af prisstillelser som 
omhandlet i artikel 17, stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 455
Olle Schmidt
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for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, vedtage 
bestemmelser til at præcisere, hvad der 
udgør rimelige handelsmæssige vilkår for 
offentliggørelse af prisstillelser som 
omhandlet i artikel 17, stk. 5.

3. Kommissionen skal ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, vedtage 
bestemmelser til at præcisere, hvad der 
udgør rimelige handelsmæssige vilkår for 
offentliggørelse af prisstillelser som 
omhandlet i artikel 17, stk. 5.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at supplere lovgivningen på dette område for effektivt at gennemføre resten 
af artiklen.

Ændringsforslag 456
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 a(nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den …1.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i afsnit 2 omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
efter proceduren i artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
__________________
1 EUT: Indsæt venligst datoen 12 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en
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Ændringsforslag 457
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater eller andre lignende 
finansielle instrumenter, som er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF eller en OHF, offentliggør 
transaktionernes størrelse og pris, og det 
tidspunkt, hvor de blev indgået. Disse 
oplysninger skal offentliggøres via en 
godkendt offentliggørelsesordning.

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater eller andre lignende 
finansielle instrumenter, som er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF, offentliggør transaktionernes 
størrelse og pris, og det tidspunkt, hvor de 
blev indgået. Disse oplysninger skal 
offentliggøres via en godkendt 
offentliggørelsesordning.

Or. en

Ændringsforslag 458
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater eller andre lignende 
finansielle instrumenter, som er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF eller en OHF, offentliggør 
transaktionernes størrelse og pris, og det 
tidspunkt, hvor de blev indgået. Disse 
oplysninger skal offentliggøres via en 
godkendt offentliggørelsesordning.

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater eller andre lignende 
finansielle instrumenter, som er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF, offentliggør transaktionernes 
størrelse og pris, og det tidspunkt, hvor de 
blev indgået. Disse oplysninger skal 
offentliggøres via en godkendt 
offentliggørelsesordning.

Or. en
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Ændringsforslag 459
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater eller andre lignende 
finansielle instrumenter, som er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF eller en OHF, offentliggør 
transaktionernes størrelse og pris, og det 
tidspunkt, hvor de blev indgået. Disse 
oplysninger skal offentliggøres via en 
godkendt offentliggørelsesordning.

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater eller andre lignende 
finansielle instrumenter, som er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF eller en OHF, offentliggør 
transaktionernes størrelse og pris, og det 
tidspunkt, hvor de blev indgået. Disse 
oplysninger skal offentliggøres via en 
godkendt offentliggørelsesordning.
Oplysningerne stilles til rådighed gratis 
for alle parter, kommercielle eller 
offentlige, 15 minutter efter 
offentliggørelse af en transaktion.

Or. en

Begrundelse

Oplysninger, der er tilgængelige for offentligheden, så tæt på realtid som teknisk muligt på 
rimelige forretningsmæssige vilkår.

Ændringsforslag 460
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater eller andre lignende 
finansielle instrumenter, som er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater eller andre lignende 
finansielle instrumenter, som er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
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i en MHF eller en OHF, offentliggør 
transaktionernes størrelse og pris, og det 
tidspunkt, hvor de blev indgået. Disse 
oplysninger skal offentliggøres via en 
godkendt offentliggørelsesordning.

i en MHF eller en OHF, offentliggør 
transaktionernes størrelse og pris, og det 
tidspunkt, hvor de blev indgået, så tæt på 
realtid som teknisk muligt. Disse 
oplysninger skal offentliggøres via en 
godkendt offentliggørelsesordning.

Or. en

Ændringsforslag 461
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater eller andre lignende 
finansielle instrumenter, som er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF eller en OHF, offentliggør 
transaktionernes størrelse og pris, og det 
tidspunkt, hvor de blev indgået. Disse 
oplysninger skal offentliggøres via en 
godkendt offentliggørelsesordning.

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater eller andre lignende 
finansielle instrumenter, som er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF eller en OHF, offentliggør 
transaktionernes størrelse og pris, og det 
tidspunkt, hvor de blev indgået. Disse 
oplysninger skal offentliggøres via en 
godkendt offentliggørelsesordning så tæt 
på realtid som teknisk muligt. For så vidt 
angår elektronisk handel må tiden, der 
går, inden efterhandelsoplysningerne er 
tilgængelige, ikke overskride to gange 
latenstiden for udførelse.

Or. en

Ændringsforslag 462
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
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Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der offentliggøres i 
henhold til stk. 1, og fristerne for 
offentliggørelse, skal opfylde de krav, der 
fastsættes i medfør af artikel 6. Giver de 
foranstaltninger, der vedtages i medfør af 
artikel 6, mulighed for forskudt 
indberetning om visse kategorier af 
transaktioner med aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater eller andre lignende 
finansielle instrumenter, gælder denne 
mulighed også for sådanne transaktioner, 
når de udføres uden for regulerede 
markeder, MHF'er eller OHF'er.

2. De oplysninger, der offentliggøres i 
henhold til stk. 1, og fristerne for 
offentliggørelse, skal opfylde de krav, der 
fastsættes i medfør af artikel 6. Giver de 
foranstaltninger, der vedtages i medfør af 
artikel 6, mulighed for forskudt 
indberetning om visse kategorier af 
transaktioner med aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater eller andre lignende 
finansielle instrumenter, gælder denne 
mulighed også for sådanne transaktioner, 
når de udføres uden for regulerede 
markeder eller MHF'er.

Or. en

Ændringsforslag 463
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der offentliggøres i 
henhold til stk. 1, og fristerne for 
offentliggørelse, skal opfylde de krav, der 
fastsættes i medfør af artikel 6. Giver de 
foranstaltninger, der vedtages i medfør af 
artikel 6, mulighed for forskudt 
indberetning om visse kategorier af 
transaktioner med aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater eller andre lignende 
finansielle instrumenter, gælder denne 
mulighed også for sådanne transaktioner, 
når de udføres uden for regulerede 
markeder, MHF'er eller OHF'er.

2. De oplysninger, der offentliggøres i 
henhold til stk. 1, og fristerne for 
offentliggørelse, skal opfylde de krav, der 
fastsættes i medfør af artikel 6. Giver de 
foranstaltninger, der vedtages i medfør af 
artikel 6, mulighed for forskudt 
indberetning om visse kategorier af 
transaktioner med aktier, depotbeviser, 
ETF'er, certifikater eller andre lignende 
finansielle instrumenter, gælder denne 
mulighed også for sådanne transaktioner, 
når de udføres uden for regulerede 
markeder eller MHF'er.

Or. en
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Ændringsforslag 464
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 465
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) flag til identifikation og 
differentiering af de forskellige typer 
transaktioner herunder OTC-
transaktioner afhængigt af deres natur.

Or. en

Ændringsforslag 466
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 467
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. ESMA identificerer de principper og 
kriterier, der er bestemmende for, hvornår 
bestemmelserne angående brugen af 
APA'er i henhold til stk. 1 tilsidesættes for 
investeringsselskaber, som udfører relativt 
små mængder transaktioner med hensyn 
til aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater og andre finansielle 
instrumenter. I sådanne tilfælde 
fastsætter ESMA specifikke bestemmelser, 
da det angår minimumindholdet og -
formatet for de oplysninger, der 
offentliggøres via brugen af egne 
offentliggørelsessystemer.

Or. en

Begrundelse

Små formidlere med påviseligt små mængder transaktioner med finansielle instrumenter og 
produkter som omhandlet i artikel 19 og 20 ville få urimelige driftsomkostninger for at 
overholde bestemmelsen om efterhandelsoffentliggørelsespligt via brugen af APA'er. Derfor 
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skal de understøttes med en dispensationsklausul på baggrund af principper og kriterier, der 
fastlægges af ESMA, og som vil tillade brugen af egne offentliggørelsessystemer. Disse 
rammer ville ikke hindre efterhandelsoffentliggørelsespligten og ville øge fleksibiliteten og 
proportionaliteten.

Ændringsforslag 468
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. ESMA identificerer de principper og 
kriterier, der er bestemmende for, hvornår 
bestemmelserne angående brugen af 
APA'er i henhold til stk. 1 tilsidesættes for 
investeringsselskaber, som udfører relativt 
små mængder transaktioner med hensyn 
til aktier, depotbeviser, ETF'er, 
certifikater og andre finansielle 
instrumenter. I sådanne tilfælde 
fastsætter ESMA specifikke bestemmelser, 
da det angår minimumindholdet og -
formatet for de oplysninger, der 
offentliggøres via brugen af egne 
offentliggørelsessystemer.

Or. en

Begrundelse

Små formidlere med påviseligt små mængder transaktioner med finansielle instrumenter og 
produkter som omhandlet i artikel 19 og 20 ville højst sandsynligt få urimelige 
driftsomkostninger for at overholde bestemmelsen om efterhandelsoffentliggørelsespligt via 
brugen af APA'er. Derfor skal de understøttes med en dispensationsklausul på baggrund af 
principper og kriterier, der fastlægges af ESMA, og som vil tillade brugen af egne 
offentliggørelsessystemer.

Ændringsforslag 469
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, eller med emissionskvoter og 
derivater, som er clearingegnede eller 
indberettes til transaktionsregistre i 
overensstemmelse med artikel [6] i 
forordning [EMIR], eller er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF eller en OHF, offentliggør 
transaktionernes størrelse og priser samt 
det tidspunkt, hvor de blev indgået. Disse 
oplysninger skal offentliggøres via en 
godkendt offentliggørelsesordning.

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, eller med emissionskvoter og 
derivater, som er clearingegnede eller 
indberettes til transaktionsregistre i 
overensstemmelse med artikel [6] i 
forordning [EMIR], eller er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF, offentliggør transaktionernes 
størrelse og priser samt det tidspunkt, hvor 
de blev indgået. Disse oplysninger skal 
offentliggøres via en godkendt 
offentliggørelsesordning.

Or. en

Ændringsforslag 470
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, eller med emissionskvoter og 
derivater, som er clearingegnede eller 
indberettes til transaktionsregistre i 
overensstemmelse med artikel [6] i 
forordning [EMIR], eller er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF eller en OHF, offentliggør 
transaktionernes størrelse og priser samt 

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
for hvilket der er offentliggjort et prospekt, 
eller med emissionskvoter og derivater, 
som er clearingegnede eller indberettes til 
transaktionsregistre i overensstemmelse 
med artikel [6] i forordning [EMIR], eller 
er optaget til handel på et reguleret marked 
eller handles i en MHF, offentliggør 
transaktionernes størrelse og priser samt 
det tidspunkt, hvor de blev indgået. Disse 
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det tidspunkt, hvor de blev indgået. Disse 
oplysninger skal offentliggøres via en 
godkendt offentliggørelsesordning.

oplysninger skal offentliggøres via en 
godkendt offentliggørelsesordning.

Or. en

Ændringsforslag 471
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, eller med emissionskvoter og 
derivater, som er clearingegnede eller 
indberettes til transaktionsregistre i 
overensstemmelse med artikel [6] i 
forordning [EMIR], eller er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF eller en OHF, offentliggør 
transaktionernes størrelse og priser samt 
det tidspunkt, hvor de blev indgået. Disse 
oplysninger skal offentliggøres via en 
godkendt offentliggørelsesordning.

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, eller med emissionskvoter og 
derivater, som er clearingegnede eller er 
optaget til handel på et reguleret marked 
eller handles i en MHF eller en OHF, 
offentliggør transaktionernes størrelse og 
priser samt det tidspunkt, hvor de blev 
indgået. Disse oplysninger skal 
offentliggøres via en godkendt 
offentliggørelsesordning.

Or. en

Begrundelse

Ikke-clearede OTC'er, som stadig indberettes til transaktionsregistre, er ikke tilstrækkeligt 
standardiserede til at prisoffentliggørelse er nyttig. Se også MiFID betragtning 29 for at 
undgå dobbelt indberetning.

Ændringsforslag 472
Markus Ferber

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, eller med emissionskvoter og 
derivater, som er clearingegnede eller 
indberettes til transaktionsregistre i 
overensstemmelse med artikel [6] i 
forordning [EMIR], eller er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF eller en OHF, offentliggør 
transaktionernes størrelse og priser samt 
det tidspunkt, hvor de blev indgået. Disse 
oplysninger skal offentliggøres via en 
godkendt offentliggørelsesordning.

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, eller med emissionskvoter og 
derivater, som er clearingegnede eller 
indberettes til transaktionsregistre i 
overensstemmelse med artikel [9] i 
forordning [EMIR], eller er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF eller en OHF, offentliggør 
transaktionernes størrelse og priser samt 
det tidspunkt, hvor de blev indgået. Disse 
oplysninger skal offentliggøres via en 
godkendt offentliggørelsesordning.

Or. en

Ændringsforslag 473
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, eller med emissionskvoter og 
derivater, som er clearingegnede eller 
indberettes til transaktionsregistre i 
overensstemmelse med artikel [6] i 
forordning [EMIR], eller er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF eller en OHF, offentliggør 
transaktionernes størrelse og priser samt 

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller med emissionskvoter og derivater, 
som er clearingegnede eller indberettes til 
transaktionsregistre i overensstemmelse 
med artikel [6] i forordning [EMIR], eller 
er optaget til handel på et reguleret marked 
eller handles i en MHF eller en OHF, 
offentliggør transaktionernes størrelse og 
priser samt det tidspunkt, hvor de blev 
indgået. Disse oplysninger skal 
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det tidspunkt, hvor de blev indgået. Disse 
oplysninger skal offentliggøres via en 
godkendt offentliggørelsesordning.

offentliggøres via en godkendt 
offentliggørelsesordning.

Or. en

Begrundelse

Kravene til før- og efterhandelsgennemsigtighed for finansielle instrumenter, der er 
offentliggjort et prospekt for, er urimelige i betragtning af, at disse instrumenter kan 
forhandles af selv små kreditinstitutter på meget begrænsede (og ikke regulerede) markeder, 
at cost-benefit-forholdet mellem gennemsigtighed og byrden for kreditinstituttet er meget 
marginalt, og at den faktiske gennemførelse i praksis ikke ville give et sikkert resultat, fordi 
oplysningerne ikke altid er tilgængelige.

Ændringsforslag 474
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, eller med emissionskvoter og 
derivater, som er clearingegnede eller 
indberettes til transaktionsregistre i 
overensstemmelse med artikel [6] i 
forordning [EMIR], eller er optaget til 
handel på et reguleret marked eller 
handles i en MHF eller en OHF, 
offentliggør transaktionernes størrelse og 
priser samt det tidspunkt, hvor de blev 
indgået. Disse oplysninger skal 
offentliggøres via en godkendt 
offentliggørelsesordning.

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, eller med emissionskvoter og 
derivater, som er underlagt 
handelsforpligtelserne som omhandlet i 
artikel 24, offentliggør transaktionernes 
størrelse og priser samt det tidspunkt, hvor 
de blev indgået. Disse oplysninger skal 
offentliggøres via en godkendt 
offentliggørelsesordning.

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

Or. en

Begrundelse

Derivater, der benyttes af selskaber, er skræddersyet til på en fleksibel og effektiv måde at 
gardere mod risici fra den virkende forretning. Med ændringsforslaget ville disse 
transaktioner blive undtaget fra gennemsigtighedskravene, da offentliggørelse af disse 
tilpassede transaktioner sandsynligvis vil forårsage fortrolighedsproblemer.

Ændringsforslag 475
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, eller med emissionskvoter og 
derivater, som er clearingegnede eller 
indberettes til transaktionsregistre i 
overensstemmelse med artikel [6] i 
forordning [EMIR], eller er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF eller en OHF, offentliggør 
transaktionernes størrelse og priser samt 
det tidspunkt, hvor de blev indgået. Disse 
oplysninger skal offentliggøres via en 
godkendt offentliggørelsesordning.

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, eller med emissionskvoter og 
derivater, som er clearingegnede eller 
indberettes til transaktionsregistre i 
overensstemmelse med artikel [6] i 
forordning [EMIR], eller er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF eller en OHF, offentliggør 
transaktionernes størrelse og priser samt 
det tidspunkt, hvor de blev indgået. Disse 
oplysninger skal offentliggøres via en 
godkendt offentliggørelsesordning så tæt 
på realtid som teknisk muligt. For så vidt 
angår elektronisk handel må 
tilgængeligheden af 
efterhandelsoplysninger ikke overskride to 
gange latenstiden for udførelse.

Or. en
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Ændringsforslag 476
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, eller med emissionskvoter og 
derivater, som er clearingegnede eller 
indberettes til transaktionsregistre i 
overensstemmelse med artikel [6] i 
forordning [EMIR], eller er optaget til 
handel på et reguleret marked eller handles 
i en MHF eller en OHF, offentliggør 
transaktionernes størrelse og priser samt 
det tidspunkt, hvor de blev indgået. Disse 
oplysninger skal offentliggøres via en 
godkendt offentliggørelsesordning.

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt i henhold til direktiv 2003/71/EF, 
eller med emissionskvoter og derivater, 
som er optaget til handel på et reguleret 
marked eller handles i en MHF eller en 
OHF, såfremt den relevante transaktion er 
underlagt obligatorisk clearing,
offentliggør transaktionernes størrelse og 
priser samt det tidspunkt, hvor de blev 
indgået, forudsat, at transaktionen har 
forbindelse til et likvidt finansielt 
instrument, og at transaktionen ligger på 
eller under normal markedsstørrelse. 
Disse oplysninger skal offentliggøres via 
en godkendt offentliggørelsesordning.

Or. en

Ændringsforslag 477
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der offentliggøres i 
henhold til stk. 1, og fristerne for 
oplysningernes offentliggørelse skal 
opfylde de krav, der fastsættes i medfør af 
artikel 10. Giver de foranstaltninger, der 

2. De oplysninger, der offentliggøres i 
henhold til stk. 1, og fristerne for 
oplysningernes offentliggørelse skal 
opfylde de krav, der fastsættes i medfør af 
artikel 10. Giver de foranstaltninger, der 
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vedtages i henhold til artikel 10, mulighed 
for forskudt indberetning af visse 
kategorier af transaktioner med 
obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter eller derivater, 
gælder denne mulighed også for sådanne 
transaktioner, når de udføres uden for 
regulerede markeder, MHF'er eller
OHF'er. 

vedtages i henhold til artikel 10, mulighed 
for forskudt indberetning af visse 
kategorier af transaktioner med 
obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter eller derivater, 
gælder denne mulighed også for sådanne 
transaktioner, når de udføres uden for 
regulerede markeder eller MHF'er. 

Or. en

Ændringsforslag 478
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der offentliggøres i 
henhold til stk. 1, og fristerne for 
oplysningernes offentliggørelse skal 
opfylde de krav, der fastsættes i medfør af 
artikel 10. Giver de foranstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 10, mulighed 
for forskudt indberetning af visse 
kategorier af transaktioner med 
obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter eller derivater, 
gælder denne mulighed også for sådanne 
transaktioner, når de udføres uden for 
regulerede markeder, MHF'er eller
OHF'er. 

2. De oplysninger, der offentliggøres i 
henhold til stk. 1, og fristerne for 
oplysningernes offentliggørelse skal 
opfylde de krav, der fastsættes i medfør af 
artikel 10. Giver de foranstaltninger, der 
vedtages i henhold til artikel 10, mulighed 
for forskudt indberetning af visse 
kategorier af transaktioner med 
obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter eller derivater, 
gælder denne mulighed også for sådanne 
transaktioner, når de udføres uden for 
regulerede markeder eller MHF'er. 

Or. en

Ændringsforslag 479
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. De kompetente myndigheder skal 
kunne give investeringsselskaber tilladelse 
til at foretage forskudt offentliggørelse i 
henhold til artikel 10.

Or. en

Begrundelse

For at opnå lige vilkår mellem forskellige markedspladser skal investeringsselskaber, der 
handler på egne vegne eller på kunders vegne, også kunne anmode om dispensation eller 
forskudt offentliggørelse på samme betingelser som investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der driver en MHF eller en OHF. Dette er vigtigt, da det kun er 
investeringsselskaber, der kan anmode om dispensation eller forskudt offentliggørelse, når 
der kun handles på OTC-grundlag.

Ændringsforslag 480
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 481
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 3 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 482
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) ESMA identificerer de principper og 
kriterier, der er bestemmende for, hvornår 
bestemmelserne angående brugen af 
APA'er i henhold til stk. 1 tilsidesættes for 
investeringsselskaber, som udfører relativt 
små mængder transaktioner med hensyn 
til obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter og derivater. I 
sådanne tilfælde fastsætter ESMA 
specifikke bestemmelser med hensyn til 
minimumindholdet og -formatet for de 
oplysninger, der offentliggøres via brugen 
af egne offentliggørelsessystemer.

Or. en

Ændringsforslag 483
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. ESMA identificerer de principper og 
kriterier, der er bestemmende for, hvornår 
bestemmelserne angående brugen af 
APA'er i henhold til stk. 1 tilsidesættes for 
investeringsselskaber, som udfører relativt 
små mængder transaktioner med hensyn 
til obligationer, strukturerede finansielle 
produkter, emissionskvoter og derivater. I 
sådanne tilfælde fastsætter ESMA 
specifikke bestemmelser med hensyn til 
minimumindholdet og -formatet for de 
oplysninger, der offentliggøres via brugen 
af egne offentliggørelsessystemer.

Or. en

Begrundelse

Se artikel 19, stk. 3a

Ændringsforslag 484
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Operatøren af et reguleret marked, en 
MHF eller en OHF stiller de relevante 
oplysninger om alle ordrer med finansielle 
instrumenter, som annonceres gennem 
deres systemer, til rådighed for den 
kompetente myndighed i mindst fem år. 
Fortegnelserne skal indeholde alle de 
oplysninger, der er nødvendige for 
anvendelsen af artikel 23, stk. 1 og 2. 
ESMA fremmer og koordinerer de 
kompetente myndigheders adgang til 
oplysninger i henhold til dette stykke.

2. Operatøren af et reguleret marked eller
en MHF stiller de relevante oplysninger 
om alle ordrer med finansielle 
instrumenter, som annonceres gennem 
deres systemer, til rådighed for den 
kompetente myndighed i mindst fem år. 
Fortegnelserne skal indeholde alle de 
oplysninger, der er nødvendige for 
anvendelsen af artikel 23, stk. 1 og 2. 
ESMA fremmer og koordinerer de 
kompetente myndigheders adgang til 
oplysninger i henhold til dette stykke.

Or. en
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Ændringsforslag 485
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Operatøren af et reguleret marked, en 
MHF eller en OHF stiller de relevante 
oplysninger om alle ordrer med finansielle 
instrumenter, som annonceres gennem 
deres systemer, til rådighed for den 
kompetente myndighed i mindst fem år. 
Fortegnelserne skal indeholde alle de 
oplysninger, der er nødvendige for 
anvendelsen af artikel 23, stk. 1 og 2. 
ESMA fremmer og koordinerer de 
kompetente myndigheders adgang til 
oplysninger i henhold til dette stykke.

2. Operatøren af et reguleret marked, en 
MHF eller en OHF stiller de relevante 
oplysninger om alle ordrer med finansielle 
instrumenter, som annonceres gennem 
deres systemer, til rådighed for den 
kompetente myndighed i mindst fem år. 
Fortegnelserne skal indeholde alle de 
oplysninger, der er nødvendige for 
anvendelsen af artikel 23, stk. 1 og 3. 
ESMA fremmer og koordinerer de 
kompetente myndigheders adgang til 
oplysninger i henhold til dette stykke.

Or. en

Ændringsforslag 486
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsselskaber, der udfører 
transaktioner med finansielle instrumenter, 
indberetter oplysninger om disse 
transaktioner til den kompetente 
myndighed så hurtigt som muligt og senest 
ved afslutningen af den følgende 
arbejdsdag. De kompetente myndigheder 
etablerer i overensstemmelse med artikel 
89 i direktiv [nyt MiFID] de nødvendige 
ordninger til sikring af, at den myndighed, 
der er kompetent for det mest relevante 
marked målt i disse finansielle 

1. Investeringsselskaber, der udfører 
transaktioner med finansielle instrumenter, 
indberetter oplysninger om disse 
transaktioner til den kompetente 
myndighed så hurtigt som muligt og senest 
ved afslutningen af den følgende 
arbejdsdag. De kompetente myndigheder 
etablerer i overensstemmelse med artikel 
89 i direktiv [nyt MiFID] de nødvendige 
ordninger til sikring af, at ESMA og den 
myndighed, der er kompetent for det mest 
relevante marked målt i disse finansielle 
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instrumenters likviditet, også modtager 
disse oplysninger.

instrumenters likviditet, også modtager 
disse oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forpligtelsen i stk. 1 gælder ikke for 
finansielle instrumenter, som ikke er 
optaget til handel eller handles i en MHF 
eller en OHF, for finansielle 
instrumenter, hvis værdi ikke afhænger af 
værdien af et finansielt instrument, der er 
optaget til handel eller handles i en MHF 
eller en OHF, eller for finansielle 
instrumenter, som ikke har eller ikke 
antages at kunne have en virkning på et 
finansielt instrument, der er optaget til 
handel eller handles i en MHF eller en 
OHF.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at investeringsselskaber også indberetter de transaktioner, som de 
gennemfører i OTC.

Ændringsforslag 488
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forpligtelsen i stk. 1 gælder ikke for udgår
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finansielle instrumenter, som ikke er 
optaget til handel eller handles i en MHF 
eller en OHF, for finansielle 
instrumenter, hvis værdi ikke afhænger af 
værdien af et finansielt instrument, der er 
optaget til handel eller handles i en MHF 
eller en OHF, eller for finansielle 
instrumenter, som ikke har eller ikke 
antages at kunne have en virkning på et 
finansielt instrument, der er optaget til 
handel eller handles i en MHF eller en 
OHF.

Or. en

Ændringsforslag 489
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forpligtelsen i stk. 1 gælder ikke for 
finansielle instrumenter, som ikke er 
optaget til handel eller handles i en MHF
eller en OHF, for finansielle instrumenter, 
hvis værdi ikke afhænger af værdien af et 
finansielt instrument, der er optaget til 
handel eller handles i en MHF eller en 
OHF, eller for finansielle instrumenter, 
som ikke har eller ikke antages at kunne 
have en virkning på et finansielt 
instrument, der er optaget til handel eller 
handles i en MHF eller en OHF.

2. Forpligtelsen i stk. 1 gælder ikke for 
finansielle instrumenter, som ikke er 
optaget til handel eller handles i en MHF, 
for finansielle instrumenter, hvis værdi 
ikke afhænger af værdien af et finansielt 
instrument, der er optaget til handel eller 
handles i en MHF, eller for finansielle 
instrumenter, som ikke har eller ikke 
antages at kunne have en virkning på et 
finansielt instrument, der er optaget til 
handel eller handles i en MHF.

Or. en

Ændringsforslag 490
Markus Ferber

Forslag til forordning
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Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forpligtelsen i stk. 1 gælder ikke for 
finansielle instrumenter, som ikke er 
optaget til handel eller handles i en MHF 
eller en OHF, for finansielle instrumenter, 
hvis værdi ikke afhænger af værdien af et 
finansielt instrument, der er optaget til 
handel eller handles i en MHF eller en 
OHF, eller for finansielle instrumenter, 
som ikke har eller ikke antages at kunne 
have en virkning på et finansielt 
instrument, der er optaget til handel eller 
handles i en MHF eller en OHF.

2. Forpligtelsen i stk. 1 gælder ikke for 
finansielle instrumenter, som ikke er 
optaget til handel eller handles i en MHF 
eller en OHF, for finansielle instrumenter, 
hvis værdi ikke afhænger af værdien af et 
finansielt instrument, der er optaget til 
handel på et reguleret marked eller 
handles i en MHF eller en OHF, eller for 
finansielle instrumenter, som ikke har eller 
ikke antages at kunne have en virkning på 
et finansielt instrument, der er optaget til 
handel eller handles i en MHF eller en 
OHF.

Or. en

Ændringsforslag 491
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indberetningerne skal bl.a. indeholde 
oplysninger om navnene på og antallet af 
købte eller solgte instrumenter, mængden, 
datoer og tidspunkter for udførelse, 
transaktionspriser, en angivelse til 
identifikation af de kunder, på hvis vegne 
investeringsselskabet har udført 
transaktionen, en angivelse til 
identifikation af de personer og de 
elektroniske algoritmer, der anvendes i 
det investeringsselskab, der er ansvarligt 
for investeringsbeslutningen og 
transaktionens udførelse, samt 
oplysninger til identifikation af de berørte 
investeringsselskaber. For transaktioner, 
der ikke udføres på et reguleret marked, en 
MHF eller en OHF, skal indberetningerne 
også indeholde en angivelse, der 

3. Indberetningerne skal bl.a. indeholde 
oplysninger om navnene på og antallet af 
købte eller solgte instrumenter, mængden, 
datoer og tidspunkter for udførelse, 
transaktionspriser, en angivelse til 
identifikation af de kunder, på hvis vegne 
investeringsselskabet har udført 
transaktionen, samt oplysninger til 
identifikation af de berørte 
investeringsselskaber. For transaktioner, 
der ikke udføres på et reguleret marked, en 
MHF eller en OHF, skal indberetningerne 
også indeholde en angivelse, der 
identificerer typerne af transaktioner i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der vedtages i henhold til artikel 19, stk. 3, 
litra a), og artikel 20, stk. 3, litra a).
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identificerer typerne af transaktioner i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der vedtages i henhold til artikel 19, stk. 3, 
litra a), og artikel 20, stk. 3, litra a).

Or. en

Begrundelse

Medtagelse af sådanne detaljerede fortegnelser ville overbebyrde regeludstederne, og 
investeringsselskaberne bør derfor selv opbevare oplysningerne i et passende format, så de i 
tilfælde af en misbrugsundersøgelse kan identificere personen eller algoritmen, som har 
gennemført en specifik handel.

Ændringsforslag 492
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indberetningerne skal bl.a. indeholde 
oplysninger om navnene på og antallet af 
købte eller solgte instrumenter, mængden, 
datoer og tidspunkter for udførelse, 
transaktionspriser, en angivelse til 
identifikation af de kunder, på hvis vegne 
investeringsselskabet har udført 
transaktionen, en angivelse til 
identifikation af de personer og de 
elektroniske algoritmer, der anvendes i det 
investeringsselskab, der er ansvarligt for 
investeringsbeslutningen og transaktionens 
udførelse, samt oplysninger til 
identifikation af de berørte 
investeringsselskaber. For transaktioner, 
der ikke udføres på et reguleret marked, en 
MHF eller en OHF, skal indberetningerne 
også indeholde en angivelse, der 
identificerer typerne af transaktioner i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der vedtages i henhold til artikel 19, stk. 3, 
litra a), og artikel 20, stk. 3, litra a).

3. Indberetningerne skal bl.a. indeholde 
oplysninger om typen, aktivklassen,
navnene på og antallet af købte eller solgte 
instrumenter, mængden, datoer og 
tidspunkter for udførelse, 
transaktionspriser, en angivelse til 
identifikation af de kunder, på hvis vegne 
investeringsselskabet har udført 
transaktionen, en angivelse til 
identifikation af de personer og de 
elektroniske algoritmer, der anvendes i det 
investeringsselskab, der er ansvarligt for 
investeringsbeslutningen og transaktionens 
udførelse, samt oplysninger til 
identifikation af de berørte 
investeringsselskaber. For transaktioner, 
der ikke udføres på et reguleret marked, en 
MHF eller en OHF, skal indberetningerne 
også indeholde en angivelse, der 
identificerer typerne af transaktioner i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der vedtages i henhold til artikel 19, stk. 3, 
litra a), og artikel 20, stk. 3, litra a).
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Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 493
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indberetningerne skal bl.a. indeholde 
oplysninger om navnene på og antallet af 
købte eller solgte instrumenter, mængden, 
datoer og tidspunkter for udførelse, 
transaktionspriser, en angivelse til 
identifikation af de kunder, på hvis vegne 
investeringsselskabet har udført 
transaktionen, en angivelse til 
identifikation af de personer og de 
elektroniske algoritmer, der anvendes i det 
investeringsselskab, der er ansvarligt for 
investeringsbeslutningen og transaktionens 
udførelse, samt oplysninger til 
identifikation af de berørte 
investeringsselskaber. For transaktioner, 
der ikke udføres på et reguleret marked, en 
MHF eller en OHF, skal indberetningerne 
også indeholde en angivelse, der 
identificerer typerne af transaktioner i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der vedtages i henhold til artikel 19, stk. 3, 
litra a), og artikel 20, stk. 3, litra a).

3. Indberetningerne skal bl.a. indeholde 
oplysninger om navnene på og antallet af 
købte eller solgte instrumenter, mængden, 
datoer og tidspunkter for udførelse, 
transaktionspriser, en angivelse til 
identifikation af de kunder, på hvis vegne 
investeringsselskabet har udført 
transaktionen, en angivelse til 
identifikation af de personer og de 
elektroniske algoritmer, der anvendes i det 
investeringsselskab, der er ansvarligt for 
investeringsbeslutningen og transaktionens
udførelse, samt oplysninger til 
identifikation af de berørte 
investeringsselskaber. For transaktioner, 
der ikke udføres på et reguleret marked 
eller en MHF, skal indberetningerne også 
indeholde en angivelse, der identificerer 
typerne af transaktioner i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der vedtages i henhold til artikel 19, stk. 3, 
litra a), og artikel 20, stk. 3, litra a).

Or. en
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Ændringsforslag 494
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indberetningerne skal bl.a. indeholde 
oplysninger om navnene på og antallet af 
købte eller solgte instrumenter, mængden, 
datoer og tidspunkter for udførelse, 
transaktionspriser, en angivelse til 
identifikation af de kunder, på hvis vegne 
investeringsselskabet har udført 
transaktionen, en angivelse til 
identifikation af de personer og de
elektroniske algoritmer, der anvendes i det 
investeringsselskab, der er ansvarligt for 
investeringsbeslutningen og transaktionens 
udførelse, samt oplysninger til 
identifikation af de berørte 
investeringsselskaber. For transaktioner, 
der ikke udføres på et reguleret marked, en 
MHF eller en OHF, skal indberetningerne 
også indeholde en angivelse, der 
identificerer typerne af transaktioner i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der vedtages i henhold til artikel 19, stk. 3, 
litra a), og artikel 20, stk. 3, litra a).

3. Indberetningerne skal bl.a. indeholde 
oplysninger om navnene på og antallet af 
købte eller solgte instrumenter, mængden, 
datoer og tidspunkter for udførelse, 
transaktionspriser, en angivelse til 
identifikation af de kunder, på hvis vegne 
investeringsselskabet har udført
transaktionen, en angivelse til 
identifikation af algoritmerne og 
ophavsmanden til disse algoritmer, der er 
ansvarlig for investeringsbeslutningen og 
transaktionens udførelse, samt oplysninger 
til identifikation af de berørte 
investeringsselskaber. For transaktioner, 
der ikke udføres på et reguleret marked, en 
MHF eller en OHF, skal indberetningerne 
også indeholde en angivelse, der 
identificerer typerne af transaktioner i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der vedtages i henhold til artikel 19, stk. 3, 
litra a), og artikel 20, stk. 3, litra a).

Or. en

Begrundelse

Tilsynsmyndighederne ønsker at identificere den fysiske eller juridiske person, der har truffet 
beslutningen om at handle. I betragtning af at kunderne kan angive de algoritmer, som de 
ønsker, at investeringsselskabet skal anvende med henblik på at nå deres målsætninger, eller 
lade det være op til investeringsselskabet at afgøre, hvilken algoritme der skal anvendes for at 
opnå "best execution", er det identiteten af den person, der har iværksat algoritmen, der er 
nyttig for tilsynsmyndigheden.

Ændringsforslag 495
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indberetningerne skal bl.a. indeholde 
oplysninger om navnene på og antallet af 
købte eller solgte instrumenter, mængden, 
datoer og tidspunkter for udførelse, 
transaktionspriser, en angivelse til 
identifikation af de kunder, på hvis vegne 
investeringsselskabet har udført 
transaktionen, en angivelse til 
identifikation af de personer og de 
elektroniske algoritmer, der anvendes i det 
investeringsselskab, der er ansvarligt for 
investeringsbeslutningen og transaktionens 
udførelse, samt oplysninger til 
identifikation af de berørte 
investeringsselskaber. For transaktioner, 
der ikke udføres på et reguleret marked, en 
MHF eller en OHF, skal indberetningerne 
også indeholde en angivelse, der 
identificerer typerne af transaktioner i 
overensstemmelse med de bestemmelser, 
der vedtages i henhold til artikel 19, stk. 3, 
litra a), og artikel 20, stk. 3, litra a).

3. Indberetningerne skal bl.a. indeholde 
oplysninger om typen, klassen af aktiver, 
navnene på og antallet af købte eller solgte 
instrumenter, mængden, datoer og 
tidspunkter for udførelse, 
transaktionspriser, en angivelse til 
identifikation af de kunder, på hvis vegne 
investeringsselskabet har udført 
transaktionen, en angivelse til 
identifikation af de personer og de 
elektroniske algoritmer, der anvendes i det 
investeringsselskab, der er ansvarligt for 
investeringsbeslutningen og transaktionens 
udførelse, samt oplysninger til 
identifikation af de berørte 
investeringsselskaber. Desuden skal 
indberetningen redegøre for, om 
transaktioner med relation til 
råvarederivater kan betragtes som reelle 
afdækningstransaktioner. For 
transaktioner, der ikke udføres på et 
reguleret marked, en MHF eller en OHF, 
skal indberetningerne også indeholde en 
angivelse, der identificerer typerne af 
transaktioner i overensstemmelse med de 
bestemmelser, der vedtages i henhold til 
artikel 19, stk. 3, litra a), og artikel 20, stk. 
3, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 496
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Investeringsselskaberne skal føre 
interne fortegnelser, der stilles til 
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rådighed for de kompetente myndigheder 
på anmodning, som omfatter en angivelse 
til identifikation af de kunder, på hvis 
vegne investeringsselskabet har udført 
den pågældende transaktion, og en 
angivelse til identifikation af de personer 
og de elektroniske algoritmer, der 
anvendes af det investeringsselskab, der 
er ansvarligt for investeringsbeslutningen 
og transaktionens udførelse.

Or. en

Begrundelse

Udarbejdelsen af sådanne detaljerede fortegnelser ville overbebyrde tilsynsmyndighederne, 
så investeringsselskaberne bør selv gemme oplysningerne i et passende format, så de i 
tilfælde af en undersøgelse om misbrug kan identificere den person eller algoritme, der har 
udført eller ligget til grund for en bestemt handel.

Ændringsforslag 497
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Investeringsselskaber, som formidler 
ordrer, skal i formidlingen af den 
pågældende ordre give alle oplysninger, 
der er nødvendige for anvendelsen af stk. 1 
og 3. I stedet for at give en betegnelse til at 
identificere de kunder, på hvis vegne 
investeringsselskabet har formidlet ordren, 
eller til at identificere de personer og de 
elektroniske algoritmer, der anvendes af 
det investeringsselskab, der er ansvarligt 
for investeringsbeslutningen og 
transaktionens udførelse, kan et 
investeringsselskab også vælge at 
indberette de formidlede ordrer i 
overensstemmelse med kravene i stk. 1. 

4. Investeringsselskaber, som formidler 
ordrer, skal i formidlingen af den 
pågældende ordre give alle oplysninger, 
der er nødvendige for anvendelsen af stk. 1 
og 3. I stedet for at give en betegnelse til at 
identificere de slutkunder, på hvis vegne 
investeringsselskabet har formidlet ordren, 
eller til at identificere de personer og de 
elektroniske algoritmer, der anvendes af 
det investeringsselskab, der er ansvarligt 
for investeringsbeslutningen og 
transaktionens udførelse, kan et 
investeringsselskab også vælge at 
indberette de formidlede ordrer i 
overensstemmelse med kravene i stk. 1. 

Or. en
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Ændringsforslag 498
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Operatøren af et reguleret marked, en 
MHF eller en OHF indberetter oplysninger 
om transaktioner med instrumenter, der 
handles på deres platform, og som udføres 
gennem deres systemer af et selskab, som 
ikke er omfattet af denne forordning, i 
overensstemmelse med stk. 1 og 3.

5. Operatøren af et reguleret marked eller
en MHF indberetter oplysninger om 
transaktioner med instrumenter, der 
handles på deres platform, og som udføres 
gennem deres systemer af et selskab, som 
ikke er omfattet af denne forordning, i 
overensstemmelse med stk. 1 og 3.

Or. en

Ændringsforslag 499
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Ved indberetning af angivelsen til 
identifikation af kunderne som omhandlet 
i stk. 3 og 4 skal investeringsselskaberne 
anvende:
i) en "Legal Entity Identifier" oprettet til 
identifikation af kunder, som er juridiske 
enheder, i form af en 20-cifret 
alfanumerisk kode
ii) en identifikator tildelt i 
overensstemmelse med de 
forskriftsmæssige tekniske standarder, 
som ESMA har udarbejdet for fysiske 
personer og enheder, der ikke er omfattet 
af tildelingen af en "Legal Entity 
Identifier".
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I den forbindelse skal de enkelte 
medlemsstater fastlægge en identifikator, 
der gør det muligt at identificere deres 
statsborgere og alle de juridiske enheder, 
der er etableret på deres territorium. Den 
fastlægges af medlemsstaten på mindst 
nationalt plan, så alle statsborgere og 
juridiske enheder i medlemsstaten har én 
entydig identifikator.
Medlemsstaterne skal endvidere kunne 
overføre alle de nationale identifikatorer i 
transaktionsindberetninger til andre 
medlemsstater i henhold til stk. 1 og 7, 
uden at dette berører de gældende 
bestemmelser [direktiv 95/46/EF og 
reviderende tekster] om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger.
Medlemsstaterne skal endvidere sikre, at 
disse identifikatorer giver andre 
medlemsstater mulighed for omgående at 
få fat i identiteten af en kunde, enten ved 
overførsel af selve kundens identitet 
(navn) eller via en mekanisme, der 
udleverer kundens identitet (navn), uden 
krav om, at der indsendes en ad hoc-
anmodning til det relevante 
investeringsselskab.

Or. en

Ændringsforslag 500
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Der foretages indberetning til den 
kompetente myndighed enten af 
investeringsselskabet selv, en godkendt 
indberetningsmekanisme, der handler på 

6. Der foretages indberetning til den 
kompetente myndighed enten af 
investeringsselskabet selv, en godkendt 
indberetningsmekanisme, der handler på 
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dets vegne, eller af det regulerede marked 
eller en MHF eller en OHF, gennem hvis 
systemer transaktionen blev udført. Match-
eller indberetningssystemer, herunder 
transaktionsregistre, der er registreret eller 
godkendt i overensstemmelse med afsnit 
VI i forordning [...] (EMIR), kan 
godkendes af den kompetente myndighed 
som en godkendt indberetningsmekanisme. 
Indberettes transaktioner direkte til den 
kompetente myndighed af et reguleret 
marked, en MHF, en OHF eller en 
godkendt indberetningsmekanisme, kan der 
fraviges fra investeringsselskabets 
forpligtelse i henhold til stk. 1. Er 
transaktioner blevet indberettet til et 
transaktionsregister i overensstemmelse 
med artikel [7] forordning [...] (EMIR), og 
indeholder disse indberetninger de 
oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1 
og 3, anses investeringsselskabets 
forpligtelse i henhold til stk. 1 for at være 
opfyldt.

dets vegne, eller af det regulerede marked 
eller en MHF eller en OHF, gennem hvis 
systemer transaktionen blev udført. Match-
eller indberetningssystemer, herunder 
transaktionsregistre, der er registreret eller 
godkendt i overensstemmelse med afsnit 
VI i forordning [...] (EMIR), kan 
godkendes af den kompetente myndighed 
som en godkendt indberetningsmekanisme. 
Indberettes transaktioner direkte til den 
kompetente myndighed af et reguleret 
marked, en MHF, en OHF eller en 
godkendt indberetningsmekanisme, kan der 
fraviges fra investeringsselskabets 
forpligtelse i henhold til stk. 1. Er 
transaktioner blevet indberettet til et 
transaktionsregister i overensstemmelse 
med artikel [6] i forordning [...] (EMIR), 
der er godkendt som en godkendt 
indberetningsmekanisme, og indeholder 
disse indberetninger de oplysninger, der 
kræves i henhold til stk. 1 og 3, anses 
investeringsselskabets forpligtelse i 
henhold til stk. 1 for at være opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Dobbelt indberetning bør undgås, og muligheden for at godkende transaktionsregistre som 
godkendte indberetningsmekanismer er derfor positiv.

Ændringsforslag 501
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Der foretages indberetning til den 
kompetente myndighed enten af 
investeringsselskabet selv, en godkendt 
indberetningsmekanisme, der handler på 
dets vegne, eller af det regulerede marked 
eller en MHF eller en OHF, gennem hvis 

6. Der foretages indberetning til den 
kompetente myndighed enten af 
investeringsselskabet selv, en godkendt 
indberetningsmekanisme, der handler på 
dets vegne, eller af det regulerede marked 
eller en MHF, gennem hvis systemer 



PE489.477v01-00 116/187 AM\901886DA.doc

DA

systemer transaktionen blev udført. Match-
eller indberetningssystemer, herunder 
transaktionsregistre, der er registreret eller 
godkendt i overensstemmelse med afsnit 
VI i forordning [...] (EMIR), kan 
godkendes af den kompetente myndighed 
som en godkendt indberetningsmekanisme. 
Indberettes transaktioner direkte til den 
kompetente myndighed af et reguleret 
marked, en MHF, en OHF eller en 
godkendt indberetningsmekanisme, kan der 
fraviges fra investeringsselskabets 
forpligtelse i henhold til stk. 1. Er 
transaktioner blevet indberettet til et 
transaktionsregister i overensstemmelse 
med artikel [7] forordning [...] (EMIR), og 
indeholder disse indberetninger de 
oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1 
og 3, anses investeringsselskabets 
forpligtelse i henhold til stk. 1 for at være 
opfyldt.

transaktionen blev udført. Match- eller 
indberetningssystemer, herunder 
transaktionsregistre, der er registreret eller 
godkendt i overensstemmelse med afsnit 
VI i forordning [...] (EMIR), kan 
godkendes af den kompetente myndighed 
som en godkendt indberetningsmekanisme. 
Indberettes transaktioner direkte til den 
kompetente myndighed af et reguleret 
marked, en MHF eller en godkendt 
indberetningsmekanisme, kan der fraviges 
fra investeringsselskabets forpligtelse i 
henhold til stk. 1. Er transaktioner blevet 
indberettet til et transaktionsregister i 
overensstemmelse med artikel [7] i
forordning [...] (EMIR), og indeholder 
disse indberetninger de oplysninger, der 
kræves i henhold til stk. 1 og 3, anses 
investeringsselskabets forpligtelse i 
henhold til stk. 1 for at være opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 502
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Der foretages indberetning til den 
kompetente myndighed enten af 
investeringsselskabet selv, en godkendt 
indberetningsmekanisme, der handler på 
dets vegne, eller af det regulerede marked 
eller en MHF eller en OHF, gennem hvis 
systemer transaktionen blev udført. Match-
eller indberetningssystemer, herunder 
transaktionsregistre, der er registreret eller 
godkendt i overensstemmelse med afsnit 
VI i forordning [...] (EMIR), kan 
godkendes af den kompetente myndighed 
som en godkendt indberetningsmekanisme. 
Indberettes transaktioner direkte til den 

6. Der foretages indberetning til den 
kompetente myndighed enten af 
investeringsselskabet selv, en godkendt 
indberetningsmekanisme, der handler på 
dets vegne, eller af det regulerede marked 
eller en MHF eller en OHF, gennem hvis
systemer transaktionen blev udført. Match-
eller indberetningssystemer, herunder 
transaktionsregistre, der er registreret eller 
godkendt i overensstemmelse med afsnit 
VI i forordning [...] (EMIR), kan 
godkendes af den kompetente myndighed 
som en godkendt indberetningsmekanisme. 
Indberettes transaktioner direkte til den 



AM\901886DA.doc 117/187 PE489.477v01-00

DA

kompetente myndighed af et reguleret 
marked, en MHF, en OHF eller en 
godkendt indberetningsmekanisme, kan der 
fraviges fra investeringsselskabets 
forpligtelse i henhold til stk. 1. Er 
transaktioner blevet indberettet til et 
transaktionsregister i overensstemmelse 
med artikel [7] forordning [...] (EMIR), og 
indeholder disse indberetninger de 
oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1 
og 3, anses investeringsselskabets 
forpligtelse i henhold til stk. 1 for at være 
opfyldt.

kompetente myndighed af et reguleret 
marked, en MHF, en OHF eller en 
godkendt indberetningsmekanisme, kan der 
fraviges fra investeringsselskabets 
forpligtelse i henhold til stk. 1. Er 
transaktioner blevet indberettet til et 
transaktionsregister i overensstemmelse 
med artikel [9] i forordning [...] (EMIR), 
og indeholder disse indberetninger de 
oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1 
og 3, anses investeringsselskabets 
forpligtelse i henhold til stk. 1 for at være 
opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 503
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Der foretages indberetning til den 
kompetente myndighed enten af 
investeringsselskabet selv, en godkendt 
indberetningsmekanisme, der handler på 
dets vegne, eller af det regulerede marked 
eller en MHF eller en OHF, gennem hvis 
systemer transaktionen blev udført. Match-
eller indberetningssystemer, herunder 
transaktionsregistre, der er registreret eller 
godkendt i overensstemmelse med afsnit 
VI i forordning [...] (EMIR), kan 
godkendes af den kompetente myndighed 
som en godkendt indberetningsmekanisme. 
Indberettes transaktioner direkte til den 
kompetente myndighed af et reguleret 
marked, en MHF, en OHF eller en 
godkendt indberetningsmekanisme, kan der 
fraviges fra investeringsselskabets 
forpligtelse i henhold til stk. 1. Er 
transaktioner blevet indberettet til et 
transaktionsregister i overensstemmelse 

6. Der foretages indberetning til den 
kompetente myndighed enten af 
investeringsselskabet selv, en godkendt 
indberetningsmekanisme, der handler på 
dets vegne, eller af det regulerede marked 
eller en MHF eller en OHF, gennem hvis 
systemer transaktionen blev udført. Match-
eller indberetningssystemer, herunder 
transaktionsregistre, der er registreret eller 
godkendt i overensstemmelse med afsnit 
VI i forordning [...] (EMIR), kan 
godkendes af den kompetente myndighed 
som en godkendt indberetningsmekanisme. 
Indberettes transaktioner direkte til den 
kompetente myndighed af et reguleret 
marked, en MHF, en OHF eller en 
godkendt indberetningsmekanisme, kan der 
fraviges fra investeringsselskabets 
forpligtelse i henhold til stk. 1. Er 
transaktioner blevet indberettet til et 
transaktionsregister i overensstemmelse 
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med artikel [7] forordning [...] (EMIR), og 
indeholder disse indberetninger de 
oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1 
og 3, anses investeringsselskabets 
forpligtelse i henhold til stk. 1 for at være 
opfyldt.

med artikel [7] i forordning [...] (EMIR), 
og indeholder disse indberetninger de 
oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1 
og 3, herunder de relevante 
forskriftsmæssige tekniske standarder 
vedrørende indberetningernes form og 
indhold, og bliver de systematisk overført 
til den relevante kompetente myndighed 
inden for den i stk. 1 fastsatte frist, anses 
investeringsselskabets forpligtelse i 
henhold til stk. 1 for at være opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 504
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 7 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder overfører 
alle de i henhold til denne artikel 
modtagne oplysninger til et fælles system, 
der udpeges af ESMA, for 
transaktionsindberetning på EU-plan. Det 
fælles system giver de relevante 
kompetente myndigheder adgang til alle 
de oplysninger, der indberettes i henhold 
til denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Transaktionsindberetningsoplysninger bør være let tilgængelige i et fælles system på 
europæisk plan, som hurtigst muligt udpeges af ESMA, og ikke kun som et eventuelt resultat 
af en revisionsklausul, der finder anvendelse to år efter den foreslåede MAR's ikrafttræden. 
Derudover bør ESMA udarbejde udkast til forskriftsmæssige tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge den mekanisme, der kan sikre en effektiv udveksling af oplysninger mellem 
dette system og de kompetente myndigheder (et forslag fra ECB).
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Ændringsforslag 505
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 8 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) datastandarder og -formater for de 
oplysninger, som skal offentliggøres i 
overensstemmelse med stk. 1 og 3, 
herunder metoderne og ordningerne for 
indberetning af finansielle transaktioner og 
disse indberetningers form og indhold 

a) datastandarder og -formater for de 
oplysninger, som skal indberettes i 
overensstemmelse med stk. 1 og 3, 
herunder metoderne og ordningerne for 
indberetning af finansielle transaktioner og 
disse indberetningers form og indhold 

Or. en

Begrundelse

Ifølge stk. 1 og 3 skal transaktioner indberettes, ikke offentliggøres.

Ændringsforslag 506
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 8 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de købte eller solgte instrumenters 
referencer, mængde, datoer og tidspunkter 
for udførelse, transaktionspriser, 
oplysninger og detaljer om kundens 
identitet, en angivelse til identifikation af 
de kunder, på hvis vegne 
investeringsselskabet har udført 
transaktionen, en angivelse til 
identifikation af de personer og de 
elektroniske algoritmer i 
investeringsselskabet, som er ansvarligt 
for investeringsbeslutningen og 
transaktionens udførelse, oplysninger til 
identifikation af de berørte 
investeringsselskaber, den måde, hvorpå 
transaktionen blev udført, og de 

c) de købte eller solgte instrumenters 
referencer, mængde, datoer og tidspunkter 
for udførelse, transaktionspriser, 
oplysninger og detaljer om kundens 
identitet, en angivelse til identifikation af 
de kunder, på hvis vegne 
investeringsselskabet har udført 
transaktionen, oplysninger til identifikation 
af de berørte investeringsselskaber, den 
måde, hvorpå transaktionen blev udført, og 
de nødvendige datafelter for behandling og
analyse af transaktionsindberetningerne i 
overensstemmelse med stk. 3. 
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nødvendige datafelter for behandling og 
analyse af transaktionsindberetningerne i 
overensstemmelse med stk. 3. 

Or. en

Begrundelse

Udarbejdelsen af sådanne detaljerede fortegnelser ville overbebyrde tilsynsmyndighederne, 
så investeringsselskaberne bør selv gemme oplysningerne i et passende format, så de i 
tilfælde af en undersøgelse om misbrug kan identificere den person eller algoritme, der har 
udført eller ligget til grund for en bestemt handel.

Ændringsforslag 507
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 8 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de købte eller solgte instrumenters 
referencer, mængde, datoer og tidspunkter 
for udførelse, transaktionspriser, 
oplysninger og detaljer om kundens 
identitet, en angivelse til identifikation af 
de kunder, på hvis vegne 
investeringsselskabet har udført 
transaktionen, en angivelse til 
identifikation af de personer og de
elektroniske algoritmer i 
investeringsselskabet, som er ansvarligt
for investeringsbeslutningen og 
transaktionens udførelse, oplysninger til 
identifikation af de berørte 
investeringsselskaber, den måde, hvorpå 
transaktionen blev udført, og de 
nødvendige datafelter for behandling og 
analyse af transaktionsindberetningerne i 
overensstemmelse med stk. 3. 

c) de købte eller solgte instrumenters 
referencer, mængde, datoer og tidspunkter 
for udførelse, transaktionspriser, 
oplysninger og detaljer om kundens 
identitet, en angivelse til identifikation af 
de kunder, på hvis vegne 
investeringsselskabet har udført 
transaktionen, en angivelse til 
identifikation af algoritmerne og 
ophavsmanden til disse algoritmer, som er 
ansvarlig for investeringsbeslutningen og 
transaktionens udførelse, oplysninger til 
identifikation af de berørte 
investeringsselskaber, den måde, hvorpå 
transaktionen blev udført, og de 
nødvendige datafelter for behandling og 
analyse af transaktionsindberetningerne i 
overensstemmelse med stk. 3. 

Or. en

Begrundelse

Tilsynsmyndighederne ønsker at identificere den fysiske eller juridiske person, der har truffet 
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beslutningen om at handle. I betragtning af at kunderne kan angive de algoritmer, som de 
ønsker, at investeringsselskabet skal anvende med henblik på at nå deres målsætninger, eller 
lade det være op til investeringsselskabet at afgøre, hvilken algoritme der skal anvendes for at 
opnå "best execution", er det identiteten af den person, der har iværksat algoritmen, der er 
nyttig for tilsynsmyndigheden.

Ændringsforslag 508
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 8 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) behandling i det fælles system, der er 
nævnt i stk. 7, og procedurerne for 
udveksling af oplysninger mellem dette 
system og de kompetente myndigheder

Or. en

Begrundelse

Transaktionsindberetningsoplysninger bør være let tilgængelige i et fælles system på 
europæisk plan, som hurtigst muligt udpeges af ESMA, og ikke kun som et eventuelt resultat 
af en revisionsklausul, der finder anvendelse to år efter den foreslåede MAR's ikrafttræden.
Derudover bør ESMA udarbejde udkast til forskriftsmæssige tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge den mekanisme, der kan sikre en effektiv udveksling af oplysninger mellem 
dette system og de kompetente myndigheder (et forslag fra ECB).

Ændringsforslag 509
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 8 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kriterier til bestemmelse af reelle 
afdækningsaktiviteter relateret til råvaren 
og de dertil knyttede beviser, som 
investeringsselskaberne skal fremsætte for 
at underbygge deres påstand om, at en 
transaktion opfylder bestemmelseskriteriet
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Or. en

Ændringsforslag 510
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 8 – afsnit 1 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) de betingelser, under hvilke 
medlemsstaterne udvikler, tildeler og 
opretholder de nationale identifikatorer, 
og de betingelser, under hvilke disse 
nationale identifikatorer anvendes af 
investeringsselskaber med henblik på i 
henhold til stk. 3-5 at sikre angivelse til 
identifikation af kunder i de 
transaktionsindberetninger, de skal 
udarbejde i henhold til stk. 1 

Or. en

Ændringsforslag 511
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 8 – afsnit 1 – litra c c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) de ordninger, medlemsstaterne skal 
indføre for at sikre, at alle medlemsstater
har effektiv adgang til identiteten af 
(navnet på) investeringsselskabernes 
kunder via et system, som har til formål at 
afkode nationale 
kundeidentifikationskoder, uden krav om, 
at der indsendes ad hoc-anmodninger til 
det relevante investeringsselskab.

Or. en
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Ændringsforslag 512
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den […].

ESMA forelægger disse udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den […]. Disse 
udkast til standarder tager højde for 
behovet for en tilgang, som hænger 
sammen med de forpligtelser og 
forskriftsmæssige tekniske standarder, der 
udarbejdes i henhold til artikel 9 i 
forordning [.../...EMIR].

Or. en

Begrundelse

Af omkostningshensyn og af hensyn til overvågningen af systemiske risici er det afgørende, at 
tilsynsmyndighedernes indberetningsforpligtelser harmoniseres i MiFID og EMIR.

Ændringsforslag 513
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. To år efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning forelægger ESMA 
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af denne artikel, herunder om, hvorvidt 
indholdet og formatet af de 
transaktionsindberetninger, der modtages 
af og udveksles mellem kompetente 
myndigheder, gør det muligt på 
fyldestgørende vis at overvåge 
investeringsselskabernes aktiviteter i 

9. To år efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning forelægger ESMA 
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af denne artikel, herunder om, hvorvidt 
indholdet og formatet af de 
transaktionsindberetninger, der modtages 
af og udveksles mellem det fælles system, 
der henvises til i stk. 7, og de kompetente 
myndigheder, gør det muligt på 
fyldestgørende vis at overvåge 
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overensstemmelse med artikel 21. 
Kommissionen kan træffe foranstaltninger 
for at foreslå ændringer, herunder 
bestemmelser, der gør det muligt at 
indberette transaktioner til et system, der
udpeges af ESMA, i stedet for til de 
kompetente myndigheder, og som giver de 
relevante kompetente myndigheder 
adgang til alle de oplysninger, der 
indberettes i henhold til denne artikel.

investeringsselskabernes aktiviteter i 
overensstemmelse med artikel 21. 
Kommissionen kan træffe foranstaltninger 
for at foreslå ændringer, herunder 
bestemmelser, der gør det muligt kun at 
indberette transaktioner til det fælles
system, der henvises til i stk. 7, i stedet for 
til de kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Transaktionsindberetningsoplysninger bør være let tilgængelige i et fælles system på 
europæisk plan, som hurtigst muligt udpeges af ESMA, og ikke kun som et eventuelt resultat 
af en revisionsklausul, der finder anvendelse to år efter den foreslåede MAR's ikrafttræden.
Derudover bør ESMA udarbejde udkast til forskriftsmæssige tekniske standarder med henblik 
på at fastlægge den mekanisme, der kan sikre en effektiv udveksling af oplysninger mellem 
dette system og de kompetente myndigheder (et forslag fra ECB).

Ændringsforslag 514
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. To år efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning forelægger ESMA 
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af denne artikel, herunder om, hvorvidt 
indholdet og formatet af de 
transaktionsindberetninger, der modtages 
af og udveksles mellem kompetente 
myndigheder, gør det muligt på 
fyldestgørende vis at overvåge 
investeringsselskabernes aktiviteter i 
overensstemmelse med artikel 21. 
Kommissionen kan træffe foranstaltninger 
for at foreslå ændringer, herunder 
bestemmelser, der gør det muligt at 
indberette transaktioner til et system, der 
udpeges af ESMA, i stedet for til de 

9. To år efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning forelægger ESMA 
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af denne artikel, herunder dens samspil 
med de tilsvarende 
indberetningsforpligtelser i henhold til 
forordning [EMIR], og om, hvorvidt 
indholdet og formatet af de 
transaktionsindberetninger, der modtages 
af og udveksles mellem kompetente 
myndigheder, gør det muligt på 
fyldestgørende vis at overvåge 
investeringsselskabernes aktiviteter i 
overensstemmelse med artikel 21 i denne 
forordning. Kommissionen kan træffe 
foranstaltninger for at foreslå ændringer, 
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kompetente myndigheder, og som giver de 
relevante kompetente myndigheder adgang 
til alle de oplysninger, der indberettes i 
henhold til denne artikel.

herunder bestemmelser, der gør det muligt 
at indberette transaktioner til et system, der 
udpeges af ESMA, i stedet for til de 
kompetente myndigheder, og som ville 
give de relevante kompetente myndigheder 
adgang til alle de oplysninger, der 
indberettes i henhold til denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 515
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. To år efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning forelægger ESMA 
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af denne artikel, herunder om, hvorvidt 
indholdet og formatet af de 
transaktionsindberetninger, der modtages 
af og udveksles mellem kompetente 
myndigheder, gør det muligt på 
fyldestgørende vis at overvåge 
investeringsselskabernes aktiviteter i 
overensstemmelse med artikel 21. 
Kommissionen kan træffe foranstaltninger 
for at foreslå ændringer, herunder 
bestemmelser, der gør det muligt at 
indberette transaktioner til et system, der 
udpeges af ESMA, i stedet for til de 
kompetente myndigheder, og som giver de 
relevante kompetente myndigheder adgang 
til alle de oplysninger, der indberettes i 
henhold til denne artikel.

9. To år efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning forelægger ESMA 
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af denne artikel, herunder dens samspil 
med de tilsvarende 
indberetningsforpligtelser i henhold til 
forordning [.../...EMIR], og om, hvorvidt 
indholdet og formatet af de 
transaktionsindberetninger, der modtages 
af og udveksles mellem kompetente 
myndigheder, gør det muligt på 
fyldestgørende vis at overvåge 
investeringsselskabernes aktiviteter i 
overensstemmelse med artikel 21. 
Kommissionen kan træffe foranstaltninger 
for at foreslå ændringer, herunder 
bestemmelser, der gør det muligt at 
indberette transaktioner til et system, der 
udpeges af ESMA, i stedet for til de 
kompetente myndigheder, og som giver de 
relevante kompetente myndigheder adgang 
til alle de oplysninger, der indberettes i 
henhold til denne artikel.

Or. en
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Begrundelse

Af omkostningshensyn og af hensyn til overvågningen af systemiske risici er det afgørende, at 
tilsynsmyndighedernes indberetningsforpligtelser harmoniseres i MiFID og EMIR.

Ændringsforslag 516
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 9 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at undgå dobbelt indberetning af de 
samme oplysninger skal indberetninger til 
transaktionsregistre, der er registrerede 
eller godkendte i overensstemmelse med 
forordning [EMIR] for de relevante 
instrumenter, og som indeholder alle de til 
transaktionsindberetningsformål krævede 
oplysninger, ikke nødvendigvis indberettes 
til de kompetente myndigheder, men 
overføres til disse af 
transaktionsregistrene. Forordning 
[EMIR] bør ændres med henblik herpå.

Or. en

Begrundelse

Taget fra MiFID, betragtning 29. Dette er et vigtigt punkt, som bør gentages i en artikel.

Ændringsforslag 517
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23a
Supplerende indberetningskrav

Institutterne skal, i det mindste i 
aggregeret form, indberette 
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genkøbsaftaler, værdipapirudlån og alle 
former for gælds- eller 
tilbagebetalingsordninger som helhed. 
Genkøbsaftaler bør registreres som udlån 
og ikke som salg og genkøb. Disse 
oplysninger bør indberettes til et 
transaktionsregister eller en 
værdipapircentral for at give bl.a. EBA, 
ESMA, relevante kompetente 
myndigheder, ESRB og relevante 
centralbanker samt ESCB adgang dertil. I 
likvidationssager har uregistrerede 
tilbagebetalingsordninger ikke retskraft.

Or. en

Begrundelse

Finanskrisen har påvist usikkerhed omkring ejerskabet og ansvaret i forbindelse med 
værdipapirudlån og repoer. Man har endvidere erkendt, at dette bidrog til systemiske risici og 
tab for investorerne. Det svarer til forslagene i kapitalkravsdirektiv IV.

Ændringsforslag 518
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23a
Forpligtelse til at udføre transaktioner på 

regulerede markeder eller MHF'er
1. Et investeringsselskab skal udføre alle 
sine transaktioner på et reguleret marked 
eller en MHF, medmindre en transaktion 
opfylder alle nedenstående kriterier:
a) den er ad hoc
b) den er uregelmæssig
c) den foretages med engrosmodparter
d) den er led i en forretningsforbindelse, 
der i sig selv er kendetegnet ved handler 
over standard markedsstørrelse, og hvor 
handlerne foretages uden for de systemer, 
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som det pågældende selskab normalt 
benytter til sine forretninger som 
systematisk internalisator.

Or. en

Ændringsforslag 519
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23a
Forpligtelse til at forelægge oplysninger 

om instrumentreference
1. For så vidt angår instrumenter, der er 
optaget til handel på regulerede 
markeder, eller som handles på 
multilaterale handelsfaciliteter [eller 
organiserede handelsfaciliteter], skal 
disse markedspladser systematisk 
forelægge ESMA og de kompetente 
myndigheder oplysninger om 
identificerende instrumentreferencer med 
henblik på transaktionsindberetning i 
henhold til artikel 21. Disse 
referenceoplysninger for et givet 
instrument forelægges ESMA og de 
kompetente myndigheder, inden handelen 
med det pågældende instrument indledes.
For så vidt angår andre instrumenter, 
skal ESMA og de kompetente 
myndigheder sikre, at 
brancheorganisationer og øvrige 
tilsvarende organer, der indsamler og 
uddeler oplysninger om 
instrumentreferencer, forelægger dem de 
relevante referenceoplysninger.
2. Forpligtelsen i stk. 1 finder kun 
anvendelse på de finansielle instrumenter, 
der fremgår af artikel 23, stk. 2. Den 
finder derfor ikke anvendelse på noget 
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andet instrument.
3. De oplysninger om 
instrumentreference, der nævnes i stk. 1, 
skal ajourføres, så snart det er relevant, 
for at sikre deres hensigtsmæssighed.
4. Med henblik på at give de kompetente 
myndigheder mulighed for i henhold til 
artikel 21 at føre tilsyn med 
investeringsselskabernes aktiviteter for at 
sikre, at de handler ærligt, redeligt og 
professionelt på en måde, der fremmer 
markedets integritet, skal ESMA og de 
kompetente myndigheder iværksætte de 
ordninger, der er nødvendige for at sikre, 
at:
a) ESMA og de kompetente myndigheder 
rent faktisk modtager oplysningerne om 
instrumentreference i henhold til stk. 1
b) kvaliteten af de således modtagne 
oplysninger er passende med henblik på 
transaktionsindberetning i henhold til 
artikel 21
c) de oplysninger om instrumentreference, 
der modtages i henhold til stk. 1, 
udveksles effektivt mellem de relevante 
kompetente myndigheder.
5. ESMA udarbejder udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder til 
fastsættelse af:
a) datastandarder og -formater for 
oplysninger om instrumentreference i 
henhold til stk. 1, herunder metoderne og 
ordningerne for forelæggelse af 
oplysningerne og enhver ajourføring 
heraf for ESMA og de kompetente 
myndigheder, samt disse oplysningers 
form og indhold
b) de foranstaltninger og vilkår, der er 
nødvendige i forbindelse med de 
ordninger, som ESMA og de kompetente 
myndigheder skal iværksætte i henhold til 
stk. 4.
ESMA fremsender disse udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder til 



PE489.477v01-00 130/187 AM\901886DA.doc

DA

Kommissionen senest den …*. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
forskriftsmæssige tekniske standarder 
efter proceduren i artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 520
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 24 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelse til at handle på regulerede 
markeder, MHF'er eller OHF'er

Forpligtelse til at handle på regulerede 
markeder eller MHF'er

Or. en

Ændringsforslag 521
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 24 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelse til at handle på regulerede 
markeder, MHF'er eller OHF'er

Forpligtelse til at handle på regulerede 
markeder eller MHF'er

Or. en

Ændringsforslag 522
Werner Langen

Forslag til forordning
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Artikel 24 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelse til at handle på regulerede 
markeder, MHF'er eller OHF'er

Forpligtelse til at handle på regulerede 
markeder eller MHF'er
(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Ændringsforslag 523
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansielle modparter som defineret i 
artikel 2, stk. 6, og ikke-finansielle 
modparter, som opfylder de i artikel [5, stk. 
1, litra b)] i forordning [...] (EMIR) 
omhandlede betingelser, må kun indgå 
transaktioner, som ikke er koncerninterne 
transaktioner som defineret i artikel [2a] i 
forordning [...] (EMIR) med andre 
finansielle modparter som defineret i 
artikel 2, stk. 6, eller ikke-finansielle 
modparter, som opfylder de i artikel [5, stk. 
1, litra b)] i forordning [...] (EMIR) 
omhandlede betingelser, i derivater 
tilhørende en klasse af derivater, der er 

1. Finansielle modparter som defineret i 
artikel 2, stk. 6, og ikke-finansielle 
modparter, som opfylder de i artikel [5, stk. 
1, litra b)] i forordning [...] (EMIR) 
omhandlede betingelser, må kun indgå 
transaktioner, som ikke er koncerninterne 
transaktioner som defineret i artikel [2a] i 
forordning [...] (EMIR), eller som ikke er 
transaktioner indgået af 
pensionsordninger, som fastsat i 
artikel 71 i forordning [ ] (EMIR), med 
andre finansielle modparter som defineret i 
artikel 2, stk. 6, eller ikke-finansielle 
modparter, som opfylder de i artikel [5, stk. 
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omfattet af handelsforpligtelsen i 
overensstemmelse med den i artikel 26 
fastsatte procedure, og som er opført i det i 
artikel 27 omhandlede register, på:

1, litra b)] i forordning [...] (EMIR) 
omhandlede betingelser, i derivater 
tilhørende en klasse af derivater, der er 
omfattet af handelsforpligtelsen i 
overensstemmelse med den i artikel 26 
fastsatte procedure, og som er opført i det i 
artikel 27 omhandlede register, på:

Or. en

Begrundelse

Den midlertidige undtagelse for pensionsfonde i EMIR skal også fremgå af MiFID.

Ændringsforslag 524
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansielle modparter som defineret i 
artikel 2, stk. 6, og ikke-finansielle 
modparter, som opfylder de i artikel [5, stk. 
1, litra b)] i forordning [...] (EMIR) 
omhandlede betingelser, må kun indgå 
transaktioner, som ikke er koncerninterne 
transaktioner som defineret i artikel [2a] i 
forordning [...] (EMIR) med andre 
finansielle modparter som defineret i 
artikel 2, stk. 6, eller ikke-finansielle 
modparter, som opfylder de i artikel [5, stk. 
1, litra b)] i forordning [...] (EMIR) 
omhandlede betingelser, i derivater 
tilhørende en klasse af derivater, der er 
omfattet af handelsforpligtelsen i 
overensstemmelse med den i artikel 26 
fastsatte procedure, og som er opført i det i 
artikel 27 omhandlede register, på:

1. Finansielle modparter som defineret i 
artikel 2, stk. 6, og ikke-finansielle 
modparter, som opfylder de i artikel [5, stk. 
1, litra b)] i forordning [...] (EMIR) 
omhandlede betingelser, må kun indgå 
transaktioner, som ikke er koncerninterne 
transaktioner som defineret i artikel [2a] i 
forordning [...] (EMIR), eller som ikke er 
transaktioner indgået af 
pensionsordninger, som fastsat i 
artikel 71 i forordning [ ] (EMIR), med 
andre finansielle modparter som defineret i 
artikel 2, stk. 6, eller ikke-finansielle 
modparter, som opfylder de i artikel [5, stk. 
1, litra b)] i forordning [...] (EMIR) 
omhandlede betingelser, i derivater 
tilhørende en klasse af derivater, der er 
omfattet af handelsforpligtelsen i 
overensstemmelse med den i artikel 26 
fastsatte procedure, og som er opført i det i 
artikel 27 omhandlede register, på:

Or. en
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Begrundelse

Undtagelsen for pensionsfonde i EMIR bør også fremgå af MiFID.

Ændringsforslag 525
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansielle modparter som defineret i 
artikel 2, stk. 6, og ikke-finansielle 
modparter, som opfylder de i artikel [5, stk. 
1, litra b)] i forordning [...] (EMIR) 
omhandlede betingelser, må kun indgå 
transaktioner, som ikke er koncerninterne 
transaktioner som defineret i artikel [2a] i 
forordning [...] (EMIR) med andre 
finansielle modparter som defineret i 
artikel 2, stk. 6, eller ikke-finansielle 
modparter, som opfylder de i artikel [5, stk. 
1, litra b)] i forordning [...] (EMIR) 
omhandlede betingelser, i derivater 
tilhørende en klasse af derivater, der er 
omfattet af handelsforpligtelsen i 
overensstemmelse med den i artikel 26 
fastsatte procedure, og som er opført i det i 
artikel 27 omhandlede register, på:

1. Finansielle modparter som defineret i 
artikel 2, stk. 6, og ikke-finansielle 
modparter, som opfylder de i artikel [10, 
stk. 1, litra b)] i forordning [...] (EMIR) 
omhandlede betingelser, må kun indgå 
transaktioner, som ikke er koncerninterne 
transaktioner som defineret i artikel [3] i 
forordning [...] (EMIR) med andre 
finansielle modparter som defineret i 
artikel 2, stk. 6, eller ikke-finansielle 
modparter, som opfylder de i artikel [10, 
stk. 1, litra b)] i forordning [...] (EMIR) 
omhandlede betingelser, i derivater 
tilhørende en klasse af derivater, der er 
omfattet af handelsforpligtelsen i 
overensstemmelse med den i artikel 26 
fastsatte procedure, og som er opført i det i 
artikel 27 omhandlede register, på:

Or. en

Ændringsforslag 526
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansielle modparter som defineret i 
artikel 2, stk. 6, og ikke-finansielle 
modparter, som opfylder de i artikel [5, stk. 

1. Finansielle modparter som defineret i 
artikel 2, stk. 6, og ikke-finansielle 
modparter, som opfylder de i artikel [5, stk. 
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1, litra b)] i forordning [...] (EMIR) 
omhandlede betingelser, må kun indgå 
transaktioner, som ikke er koncerninterne 
transaktioner som defineret i artikel [2a] i 
forordning [...] (EMIR) med andre 
finansielle modparter som defineret i 
artikel 2, stk. 6, eller ikke-finansielle 
modparter, som opfylder de i artikel [5, stk. 
1, litra b)] i forordning [...] (EMIR) 
omhandlede betingelser, i derivater 
tilhørende en klasse af derivater, der er 
omfattet af handelsforpligtelsen i 
overensstemmelse med den i artikel 26 
fastsatte procedure, og som er opført i det i 
artikel 27 omhandlede register, på:

1, litra b)] i forordning [...] (EMIR) 
omhandlede betingelser, må kun indgå 
transaktioner, som ikke er koncerninterne 
transaktioner som defineret i artikel [2a] i 
forordning [...] (EMIR), eller som ikke er 
transaktioner udført af 
pensionsordninger, som fastsat i 
artikel [71] i forordning [ ] (EMIR), i den 
periode, der fremgår af artikel [68, stk. 1, 
litra a)] i forordning [ ] (EMIR), med 
andre finansielle modparter som defineret i 
artikel 2, stk. 6, eller ikke-finansielle 
modparter, som opfylder de i artikel [5, stk. 
1, litra b)] i forordning [...] (EMIR) 
omhandlede betingelser, i derivater 
tilhørende en klasse af derivater, der er 
omfattet af handelsforpligtelsen i 
overensstemmelse med den i artikel 26 
fastsatte procedure, og som er opført i det i 
artikel 27 omhandlede register, på:

Or. en

Begrundelse

Denne tekst bringer bestemmelserne i MiFID i overensstemmelse med aftalen i EMIR 
(2010/0250(COD)).

Ændringsforslag 527
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) OHF'er eller udgår

Or. en

Ændringsforslag 528
Leonardo Domenici

Forslag til forordning



AM\901886DA.doc 135/187 PE489.477v01-00

DA

Artikel 24 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) OHF'er eller udgår

Or. en

Begrundelse

Alle multilaterale markedspladser, hvor der kan handles med clearingegnede OTC-derivater, 
bør være underlagt de samme krav. De bør ikke handles på OHF'er, da OHF'erne ikke er 
underlagt kravet om udførelse efter faste regler. Det betyder, at OHF-operatøren kan 
bestemme vilkårene for udførelse af en handel. Det er farligt, da den centrale modpart 
vurderer risikoen i forbindelse med hver enkelt handel med udgangspunkt i oplysningerne fra 
den centrale modpart. Hvis ikke den centrale modpart vurderer en kontrakt korrekt, vil den 
beskyttelse, der er forbundet med clearing via en central modpart i EMIR, være meningsløs. 

Ændringsforslag 529
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) OHF'er eller udgår
(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele
teksten.)

Or. en

Begrundelse

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.
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Ændringsforslag 530
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) OHF'er eller c) OHF'er, når derivatet ikke handles på et 
reguleret marked eller en MHF, eller

Or. en

Ændringsforslag 531
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) OHF'er eller c) OHF'er uden regler, som begrænser 
kundeadgangen, eller

Or. en

Ændringsforslag 532
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) systematiske internalisatorer

Or. en

Begrundelse

Da nogle derivater allerede er tilstrækkeligt likvide til at kunne handles via systematiske 
internalisatorer o.l., ville det være fornuftigt, at disse kunne opfylde handelsforpligtelsen 
vedrørende derivater med henblik på at øge mængden af derivater, der kan handles 
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obligatorisk. Da gennemsigtighedsforpligtelserne ville være de samme som for MHF'er og 
regulerede markeder, og de også ville blive clearet centralt, er der ikke umiddelbart nogen 
grund til ikke at udvide handelsforpligtelsen til at omfatte systematiske internalisatorer.

Ændringsforslag 533
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) systematiske internalisatorer

Or. en

Begrundelse

Handelsforpligtelsen bør udvides til at omfatte systematiske internalisatorer, da nogle 
derivater er tilstrækkeligt likvide. Det er bedre end OHF'er. 

Ændringsforslag 534
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tredjelandes markedspladser, forudsat at 
Kommissionen har vedtaget en afgørelse i 
overensstemmelse med stk. 4, og at det 
pågældende tredjeland yder en tilsvarende 
gensidig anerkendelse af markedspladser, 
der i henhold til direktiv [nyt MiFID] er 
godkendt til at tillade handel og optagelse 
til handel med derivater, der er erklæret 
omfattet af en handelsforpligtelse i dette 
tredjeland på et ikke-eksklusivt grundlag.

d) tredjelandes markedspladser, forudsat at 
Kommissionen har vedtaget en afgørelse i 
overensstemmelse med stk. 4, og at det 
pågældende tredjeland har et effektivt 
system for tilsvarende anerkendelse af 
markedspladser, der i henhold til direktiv 
[nyt MiFID] er godkendt til at tillade 
handel og optagelse til handel med 
derivater, der er erklæret omfattet af en 
handelsforpligtelse i dette tredjeland på et 
ikke-eksklusivt grundlag.

Or. en
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Begrundelse

Ordlyden bør tilpasses ordlyden i EMIR. I de tilsvarende bestemmelser i EMIR henvises der 
ikke udtrykkeligt til "gensidighed", jf. artikel 23, stk. 3 (vedrørende effektiv ækvivalent 
anerkendelse), artikel 3, stk. 2, og artikel 23, stk. 2. Se endvidere artikel 28, stk. 5, i MiFIR 
("effektiv og tilsvarende mulighed for at anmode om adgang"). Ordlyden i artikel 24, stk. 1, 
litra d), bør tilpasses.

Ændringsforslag 535
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tredjelandes markedspladser, forudsat at 
Kommissionen har vedtaget en afgørelse i 
overensstemmelse med stk. 4, og at det 
pågældende tredjeland yder en tilsvarende 
gensidig anerkendelse af markedspladser, 
der i henhold til direktiv [nyt MiFID] er 
godkendt til at tillade handel og optagelse 
til handel med derivater, der er erklæret 
omfattet af en handelsforpligtelse i dette 
tredjeland på et ikke-eksklusivt grundlag.

d) tredjelandes markedspladser, forudsat at 
Kommissionen har vedtaget en afgørelse i 
overensstemmelse med stk. 4, og at det 
pågældende tredjeland sikrer tilsvarende
effektiv behandling af markedspladser, der 
i henhold til direktiv [nyt MiFID] er 
godkendt til at tillade handel og optagelse 
til handel med derivater, der er erklæret 
omfattet af en handelsforpligtelse i dette 
tredjeland på et ikke-eksklusivt grundlag.

Or. en

Ændringsforslag 536
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Finansielle modparter som defineret i 
artikel 2, stk. 6, og ikke-finansielle 
modparter, som ikke opfylder de i artikel 
[5, stk. 1, litra b)] i EMIR-forordningen [ 
] omhandlede betingelser, må kun indgå 
transaktioner, som ikke er koncerninterne 
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transaktioner som defineret i artikel [2a] i 
forordning [...] (EMIR), med andre 
finansielle modparter som defineret i 
artikel 2, stk. 6, eller ikke-finansielle 
modparter, som opfylder de i artikel [5, 
stk. 1, litra b)] i forordning [ ] (EMIR) 
omhandlede betingelser, i derivater, der er 
optaget til handel på de markedspladser, 
som er nævnt i stk. 1, på sådanne 
markedspladser.
ESMA overvåger regelmæssigt aktiviteten 
i de derivater, som ikke er erklæret 
omfattet af handelsforpligtelsen, med 
henblik på at identificere de tilfælde, hvor 
en bestemt kontraktklasse kan udgøre en 
systemisk risiko, og forebygge 
regelarbitrage mellem 
derivattransaktioner, der er omfattet af 
handelsforpligtelsen, og dem, der ikke er 
omfattet af denne forpligtelse.

Or. en

Ændringsforslag 537
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ovenstående forpligtelse finder ikke 
anvendelse, hvis den finansielle enhed, 
som indgår transaktionen, eller en af de 
to finansielle enheder, som indgår 
transaktionen, opfattes som en 
systematisk internalisator, der frivilligt 
overholder forpligtelserne vedrørende før-
og efterhandelsgennemsigtighed i 
henholdsvis artikel 7 og 9.

Or. en
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Ændringsforslag 538
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Den i stk. 1 anførte forpligtelse skal 
ikke finde anvendelse på engroshandel 
med energiprodukter, der er underlagt en 
passende overvågning fra de kompetente 
tilsynsmyndigheders side i henhold til 
definitionen i forordning 2011/1227/EF 
(REMIT).

Or. de

Begrundelse

Den i MiFIR definerede foranstaltning til forpligtelse til handel kan begrænse det 
gyldighedsområde, der anerkendes i EMIR. Desuden tager den ikke højde for de regler for 
engrosenergimarkeder, der er indført i medfør af forordning 2011/1227/EF om 
markedsintegritet.

Ændringsforslag 539
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Derivater, der er erklæret omfattet af 
handelsforpligtelsen, kan optages til handel 
eller handles på enhver markedsplads som 
omhandlet i stk. 1 på et ikke-eksklusivt og 
ikke-diskriminerende grundlag.

3. Derivater, der er erklæret omfattet af 
handelsforpligtelsen, kan optages til handel 
på et reguleret marked eller handles på 
enhver markedsplads som omhandlet i stk. 
1 på et ikke-eksklusivt og ikke-
diskriminerende grundlag.

Or. en

Ændringsforslag 540
Pascal Canfin
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. ESMA opstiller mål pr. aktivklasse for 
øget rets-, proces- og 
produktstandardisering samt mål pr. 
aktivklasse for andelen af handel med 
OTC-derivater, der finder sted på 
regulerede markedspladser, og 
iværksætter foranstaltninger med henblik 
på at føre tilsyn med opnåelsen af disse 
mål.

Or. en

Ændringsforslag 541
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, 
bestemmelser til at præcisere den type 
kontrakter som omhandlet i stk. 2, som har 
en direkte, væsentlig og forudsigelig 
virkning i Unionen, og i hvilke tilfælde 
handelsforpligtelsen er nødvendig eller 
hensigtsmæssig for at forhindre 
unddragelse fra en bestemmelse i denne 
forordning.

5. ESMA udarbejder udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder til 
at præcisere den type kontrakter som 
omhandlet i stk. 2, som har en direkte, 
væsentlig og forudsigelig virkning i 
Unionen, og i hvilke tilfælde 
handelsforpligtelsen er nødvendig eller 
hensigtsmæssig for at forhindre 
unddragelse fra en bestemmelse i denne 
forordning.

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 542
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Forpligtelsen til at handle på 
regulerede markeder eller MHF'er skal 
være gennemført senest 
den 31. december 2013. Alle tekniske 
standarder og delegerede retsakter, der 
vedrører denne forpligtelse, skal være 
færdige i god tid inden denne frist.

Or. en

Begrundelse

Den på G20-mødet fastsatte frist for gennemførelsen af dets Pittsburghmandat vedrørende 
OTC-derivater udløber ved udgangen af 2012. EU bør overholde denne frist for clearing via 
en central modpart gennem EMIR-lovgivningen. Fristen vil dog ikke blive overholdt for det 
handelsmandat, der er indarbejdet i MiFIR. For at sikre at G20-mandatet, der opfordrer til 
mere sikre OTC-derivatmarkeder, bliver opfyldt så hurtigt som muligt, ikke blot for 
handelsforpligtelsen, men også for clearingforpligtelsen, foreslår vi, at der i EMIR fastsættes 
en frist til den 31. december 2013. 

Ændringsforslag 543
Werner Langen

Forslag til forordning
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Artikel 24 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Forpligtelsen til at handle på 
regulerede markeder og MHF'er skal 
være gennemført senest 
den 1. januar 2014. Alle tekniske 
standarder og delegerede retsakter, der 
vedrører denne forpligtelse, skal være 
færdige i god tid, så handelsforpligtelsen 
kan indføres på denne dato.

Or. en

Begrundelse

The G20 mandate set a deadline for the obligations of trading, clearing and reporting of OTC 
derivatives by end 2012. The CCP clearing obligation was defined in EMIR level 1 text and is 
now being finalised by ESMA in level 2. The EMIR provisions should meet the deadline of 
December 2012. It is not clear that the trading obligation included in MiFIR will meet this 
deadline. It would be important for this obligation to be implemented as soon as possible to 
ensure that the EU complies with the G20 mandate. It should be noted that other jurisdictions 
such as the US, which directly competes for derivatives business with the EU, are much more 
advanced in their implementation of the G20 trading mandate. Setting a prompt deadline for 
the implementation of the G20 trading mandate in MiFID will avoid that the EU is at a 
competitive disadvantage against the US.

Ændringsforslag 544
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24a
Tredjelandsordning for markedspladser

1. En markedsplads, der er etableret i et 
tredjeland, kan kun levere tjenesteydelser 
i EU, når markedspladsen er anerkendt af 
ESMA.
2. ESMA kan efter høring af de relevante 
myndigheder anerkende en markedsplads, 
der er etableret i et tredjeland, og som har 
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anmodet om anerkendelse med henblik på 
at kunne levere visse former for 
investeringsservice eller udøve visse 
investeringsaktiviteter, såfremt følgende 
betingelser er opfyldt:
a) Kommissionen har vedtaget en 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med stk. 3
b) markedspladsen er godkendt i det 
pågældende tredjeland og underlagt et 
effektivt tilsyn og håndhævelse, der sikrer 
fuld overensstemmelse med de gældende 
tilsynskrav i det pågældende tredjeland
c) der er indgået samarbejdsaftaler i 
henhold til stk. 4
d) markedspladsen er etableret eller 
godkendt i et tredjeland, der opfattes som 
havende systemer til bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge/bekæmpelse af 
finansiering af terrorisme, som svarer til 
EU's, i henhold til de kriterier om 
tredjelandsækvivalens, der er fastsat i 
fælles forståelse mellem medlemsstaterne, 
i direktiv 2005/60/EF.
3. I forbindelse med vurderingen af om 
betingelserne i stk. 2 er opfyldt, hører 
ESMA:
a) den kompetente myndighed i en 
medlemsstat, i hvilken markedspladsen 
udøver eller agter at udøve 
investeringsservice, og som 
markedspladsen har udvalgt
b) de kompetente myndigheder, der fører 
tilsyn med centrale modparter i EU, som 
serviceres eller skal serviceres af 
markedspladsen
c) de relevante ESCB-medlemmer i de 
medlemsstater, hvor markedspladsen 
leverer eller agter at levere 
clearingtjenesteydelser, og de relevante 
ESCB-medlemmer med ansvar for 
overvågning af markedspladsen, med 
hvilke der er etableret 
interoperabilitetsaftaler
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d) de centralbanker, der udsteder de mest 
relevante EU-valutaer for de finansielle 
instrumenter, som er clearet eller skal 
cleares.
4. Den i stk. 1 omhandlede markedsplads 
indgiver sin ansøgning til ESMA. Den 
ansøgende markedsplads giver ESMA alle 
de oplysninger, der anses for at være 
nødvendige med henblik på dens 
anerkendelse. ESMA skal senest 
30 arbejdsdage efter modtagelse af 
ansøgningen vurdere, om ansøgningen er 
fyldestgørende. Hvis ikke ansøgningen er 
fyldestgørende, fastsætter ESMA en frist, 
inden for hvilken den ansøgende 
markedsplads skal fremlægge de 
supplerende oplysninger. Afgørelsen om 
anerkendelse baseres på de i stk. 2 
fastsatte betingelser og skal være 
uafhængig af en eventuel vurdering, der 
danner grundlag for afgørelsen om 
ækvivalens som omhandlet i artikel 24. 
ESMA hører de i stk. 3 omhandlede 
myndigheder og institutioner, før den 
træffer sin afgørelse. ESMA giver senest 
180 arbejdsdage efter indgivelsen af en 
fyldestgørende ansøgning den ansøgende 
markedsplads skriftlig meddelelse om, 
hvorvidt der kan meddeles anerkendelse, 
eller anerkendelsen nægtes, med en 
fuldstændig begrundelse herfor.
ESMA offentliggør på sit websted en liste 
over alle markedspladser, der er 
anerkendt i henhold til denne forordning.
5. ESMA foretager i samråd med de i 
stk. 3 omhandlede myndigheder og 
institutioner en revision af anerkendelsen 
af den markedsplads, der er etableret i et 
tredjeland, når den pågældende 
markedsplads har udvidet omfanget af 
sine aktiviteter og tjenesteydelser i EU. 
Denne revision udføres i 
overensstemmelse med stk. 2, 3 og 4. 
ESMA kan trække anerkendelsen af den 
pågældende markedsplads tilbage, hvis 
betingelserne og kravene i stk. 2 ikke 
længere er opfyldt, og under samme 
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omstændigheder som dem, der er 
beskrevet i artikel 16.
6. Kommissionen kan vedtage en 
gennemførelsesretsakt i henhold til 
artikel 5 i forordning (EU) 182/2011, 
hvori det konstateres, at et tredjelands 
retlige og tilsynsmæssige rammer sikrer, 
at markedspladser, der er godkendt i det 
pågældende tredjeland, opfylder retligt 
bindende krav, som er ækvivalente med 
kravene i afsnit IV i denne forordning, at 
disse markedspladser til enhver tid er 
underlagt effektivt tilsyn og håndhævelse i 
det pågældende tredjeland, og at de retlige 
rammer i det pågældende tredjeland 
indeholder et effektivt ækvivalent system 
for anerkendelse af markedspladser, der 
er godkendt i henhold til lovgivningen i 
tredjelande.
7. ESMA etablerer samarbejdsaftaler med 
de relevante kompetente myndigheder i 
tredjelande, hvis retlige og tilsynsmæssige 
rammer er blevet anerkendt som værende 
ækvivalente med denne forordning i 
henhold til stk. 3. Aftalerne præciserer 
som et minimum:
a) mekanismen for udveksling af 
oplysninger mellem ESMA og de 
kompetente myndigheder i de berørte 
tredjelande, herunder adgang til alle de 
oplysninger vedrørende de 
markedspladser, der er godkendt i 
tredjelande, som kræves af ESMA
b) mekanismen for øjeblikkelig 
underretning af ESMA, når en kompetent 
myndighed i et tredjeland skønner, at en 
markedsplads, som den fører tilsyn med, 
overtræder betingelserne for dens 
godkendelse eller anden lovgivning, som 
den er forpligtet til at overholde
c) mekanismen for øjeblikkelig 
underretning af ESMA fra den 
kompetente myndighed i et tredjeland, når 
en markedsplads, som den fører tilsyn 
med, har fået tilladelse til at levere 
clearingtjenesteydelser til 
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clearingmedlemmer eller kunder, der er 
etableret i EU
d) procedurerne for koordination af 
tilsynsaktiviteter, herunder i givet fald 
inspektion på stedet.
8. For at sikre ensartet anvendelse af 
denne artikel udarbejder ESMA udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder, der 
præciserer, hvilke oplysninger den 
ansøgende markedsplads skal give ESMA 
i sin ansøgning om anerkendelse.
ESMA forelægger disse udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den 
30. september 2012.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de forskriftsmæssige tekniske 
standarder, hvortil der henvises i første 
afsnit, i henhold til artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Begrundelse

Contrary to EMIR legislation, the MiFID and MiFIR legislative proposals do not propose a 
complete regime for third-country trading venues. MiFID and MiFIR only suggest some third 
country provisions that are limited to OTC derivatives only. The EMIR legislative proposal is 
far more comprehensive and complete and ensures the competitiveness of EU infrastructures 
in comparison to the US ones. The above amendment suggests that MiFID and MiFIR include 
a similar third country regime to that of EMIR. This is particularly important taking into 
account the close link between EMIR (clearing legislation) and MiFID/MiFIR (trading 
legislation).

Ændringsforslag 545
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 25 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Operatøren af et reguleret marked sikrer, at 
alle transaktioner med derivater, der 

Operatøren af et reguleret marked sikrer, at 
alle transaktioner med derivater, der 
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tilhører en klasse af derivater, som er 
erklæret omfattet af clearingforpligtelsen i 
henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning 
[EMIR], og som indgås på et reguleret 
marked, cleares af en central modpart.

tilhører en klasse af derivater, som er 
erklæret omfattet af clearingforpligtelsen i 
henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning 
[EMIR], og som indgås på et reguleret 
marked, cleares af en central modpart.

Or. en

Ændringsforslag 546
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder til at præcisere:

ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder til at præcisere den dato, hvor 
handelsforpligtelsen træder i kraft.

Or. en

Begrundelse

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful. In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously.This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Ændringsforslag 547
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
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Artikel 26 - stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder til at præcisere:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

Godkendte OTC-derivater (som beskrevet i dette stykke), der er omfattet af EMIR-mandatet til 
clearing via en central modpart, bør også opfattes som værende godkendt til handel på et 
reguleret marked eller en MHF. Eksperter i clearing via centrale modparter mener, at hvis en 
kontrakt er tilstrækkeligt likvid til at blive clearet af en central modpart, bør den også være 
tilstrækkeligt likvid til at kunne handles på et reguleret marked eller en MHF. Denne tilgang 
vil sikre, at alle godkendte OTC-derivater handles gennemsigtigt og effektivt og cleares i en 
sikker proces.

Ændringsforslag 548
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvilke af de klasser af derivater, der er 
erklæret omfattet af clearingforpligtelsen 
i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2 og 
4, i forordning [...] (EMIR), eller en 
relevant del heraf, der kun må handles på 
de i artikel 24, stk. 1, omhandlede 
markedspladser

udgår

Or. en

Ændringsforslag 549
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
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Artikel 26 - stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvilke af de klasser af derivater, der er 
erklæret omfattet af clearingforpligtelsen 
i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2 og 
4, i forordning [...] (EMIR), eller en 
relevant del heraf, der kun må handles på 
de i artikel 24, stk. 1, omhandlede 
markedspladser

udgår

Or. en

Begrundelse

Godkendte OTC-derivater (som beskrevet i dette stykke), der er omfattet af EMIR-mandatet til 
clearing via en central modpart, bør også opfattes som værende godkendt til handel på et 
reguleret marked eller en MHF. Eksperter i clearing via centrale modparter mener, at hvis en 
kontrakt er tilstrækkeligt likvid til at blive clearet af en central modpart, bør den også være 
tilstrækkeligt likvid til at kunne handles på et reguleret marked eller en MHF. Denne tilgang 
vil sikre, at alle godkendte OTC-derivater handles gennemsigtigt og effektivt og cleares i en 
sikker proces.

Ændringsforslag 550
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvilke af de klasser af derivater, der er 
erklæret omfattet af clearingforpligtelsen i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 2 og 
4, i forordning [...] (EMIR), eller en 
relevant del heraf, der kun må handles på 
de i artikel 24, stk. 1, omhandlede 
markedspladser

a) hvilke af de klasser af derivater, der er 
erklæret omfattet af clearingforpligtelsen i 
overensstemmelse med artikel 5, stk. 2 og 
4, i forordning [...] (EMIR), eller en 
relevant del heraf, der kun må handles på 
de i artikel 24, stk. 1, omhandlede 
markedspladser

Or. en

Ændringsforslag 551
Robert Goebbels
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Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) datoen for, hvornår 
handelsforpligtelsen træder i kraft.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 552
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) datoen for, hvornår
handelsforpligtelsen træder i kraft.

b) den eller de datoer, hvor
handelsforpligtelsen træder i kraft, 
herunder en eventuel indfasning og de 
kategorier af modparter, der er omfattet af 
forpligtelsen.

Or. en

Begrundelse

For at tilpasse handelsforpligtelsen efter clearingforpligtelsen er dette den samme ordlyd som 
den, der anvendes i artikel 4 i EMIR.

Ændringsforslag 553
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger de i første afsnit 
omhandlede udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest tre 

ESMA forelægger de i første afsnit 
omhandlede udkast til forskriftsmæssige
tekniske standarder for Kommissionen 
senest tre måneder efter Kommissionens 
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måneder efter Kommissionens vedtagelse 
af gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med artikel 
4, stk. 3, i forordning [...] (EMIR).

vedtagelse af forskriftsmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med artikel 
5, stk. 2, i forordning (EU) nr. .../... 
[EMIR].

Or. en

Ændringsforslag 554
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skal klassen af derivater eller en relevant 
del heraf være optaget til handel eller 
handles på mindst ét reguleret marked, én 
MHF eller én OHF som omhandlet i 
artikel 24, stk. 1, og

a) skal klassen af derivater eller en relevant 
del heraf være optaget til handel eller 
handles på mindst ét reguleret marked eller
én MHF som omhandlet i artikel 24, stk. 1, 
og

Or. en

Ændringsforslag 555
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skal klassen af derivater eller en relevant 
del heraf være optaget til handel eller 
handles på mindst ét reguleret marked, én 
MHF eller én OHF som omhandlet i 
artikel 24, stk. 1, og

a) skal klassen af derivater eller en relevant 
del heraf være optaget til handel eller 
handles på mindst ét reguleret marked eller
én MHF som omhandlet i artikel 24, stk. 1, 
og

Or. en

Ændringsforslag 556
Werner Langen
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Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skal klassen af derivater eller en relevant 
del heraf være optaget til handel eller 
handles på mindst ét reguleret marked, én 
MHF eller én OHF som omhandlet i 
artikel 24, stk. 1, og

a) skal klassen af derivater eller en relevant 
del heraf være optaget til handel eller 
handles på mindst ét reguleret marked eller 
på én MHF som omhandlet i artikel 24, 
stk. 1, og

Or. en

Begrundelse

OTC-derivater, der opfattes som værende godkendt til clearing via en central modpart i 
henhold til EMIR, bør automatisk opfattes som værende godkendt til handel på en multilateral 
platform i henhold til MiFID (regulerede markeder eller MHF'er). Denne tilgang er i 
overensstemmelse med den amerikanske Dodd-Frank. En kontrakts egnethed til at blive 
godkendt til handel bør ikke underkastes supplerende likviditetskriterier. På linje med EMIR 
opfattes enhver kontrakt, der er underlagt forpligtelsen til clearing via en central modpart, 
som værende tilstrækkeligt standardiseret og i stand til at blive vurderet løbende.

Ændringsforslag 557
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skal klassen af derivater eller en relevant 
del heraf være optaget til handel eller 
handles på mindst ét reguleret marked, én 
MHF eller én OHF som omhandlet i 
artikel 24, stk. 1, og

a) skal klassen af derivater eller en relevant 
del heraf være optaget til handel på et 
reguleret marked eller handles på mindst 
ét reguleret marked eller én MHF som 
omhandlet i artikel 24, stk. 1, og

Or. en

Ændringsforslag 558
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
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Artikel 26 - stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skal klassen af derivater eller en relevant 
del heraf være optaget til handel eller 
handles på mindst ét reguleret marked, én 
MHF eller én OHF som omhandlet i 
artikel 24, stk. 1, og

a) skal klassen af derivater eller en relevant 
del heraf være optaget til handel eller 
handles på mindst ét reguleret marked eller
én MHF som omhandlet i artikel 24, stk. 1, 
og

Or. en

Begrundelse

Godkendte OTC-derivater (som beskrevet i dette stykke), der er omfattet af EMIR-mandatet til 
clearing via en central modpart, bør også opfattes som værende godkendt til handel på et 
reguleret marked eller en MHF. Eksperter i clearing via centrale modparter mener, at hvis en 
kontrakt er tilstrækkeligt likvid til at blive clearet af en central modpart, bør den også være 
tilstrækkeligt likvid til at kunne handles på et reguleret marked eller en MHF. Denne tilgang 
vil sikre, at alle godkendte OTC-derivater handles gennemsigtigt og effektivt og cleares i en 
sikker proces.

Ændringsforslag 559
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) skal klassen af derivater eller en relevant 
del heraf anses for tilstrækkeligt likvid til 
kun at blive handlet på de i artikel 24, stk. 
1, omhandlede markedspladser.

b) skal klassen af derivater eller en relevant 
del heraf anses for tilstrækkeligt likvid og 
forventes at blive ved med at være 
tilstrækkeligt likvid til kun at blive handlet 
på de i artikel 24, stk. 1, omhandlede 
markedspladser.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at erkende, at derivater kan være likvide i korte perioder, men ikke 
nødvendigvis bliver ved med at være det. Det bør ESMA tage højde for, når den anvender 
handelsforpligtelsen.
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Ændringsforslag 560
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) skal klassen af derivater eller en relevant 
del heraf anses for tilstrækkeligt likvid til 
kun at blive handlet på de i artikel 24, stk. 
1, omhandlede markedspladser.

b) skal klassen af derivater eller en relevant 
del heraf være omfattet af 
clearingforpligtelsen i henhold til 
artikel 4, stk. 2 og 4, i forordning [ ]
(EMIR).

Or. en

Begrundelse

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful. In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously.This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Ændringsforslag 561
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) skal klassen af derivater eller en relevant 
del heraf anses for tilstrækkeligt likvid til 
kun at blive handlet på de i artikel 24, stk. 
1, omhandlede markedspladser.

b) skal klassen af derivater eller en relevant 
del heraf være omfattet af forpligtelsen til 
clearing via en central modpart i henhold 
til artikel 4, stk. 2 og 4, i forordning [ ]
(EMIR).
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Or. en

Ændringsforslag 562
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) skal klassen af derivater eller en relevant 
del heraf anses for tilstrækkeligt likvid til 
kun at blive handlet på de i artikel 24, stk. 
1, omhandlede markedspladser.

b) skal klassen af derivater eller en relevant 
del heraf anses for tilstrækkeligt likvid til 
kun at blive handlet på de i artikel 24, stk. 
1, omhandlede markedspladser, og

Or. de

Ændringsforslag 563
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b a) skal en effektiv risikostyring af ikke-
finansielle modparter med OTC-derivater, 
der ikke er omfattet af 
clearingforpligtelsen i henhold til artikel 
[7/10] i forordning [ ] (EMIR), 
muliggøres; og

Or. de

Begrundelse

Med undtagelsen fra clearingforpligtelsen til fordel for ikke-finansielle selskaber får disse 
virksomheder mulighed for en effektiv og bæredygtig risikostyring ved hjælp af strukturerede, 
ikke-standardiserbare transaktioner via OTC-markederne, f.eks. med henblik på reduktion af 
vareprisrisici. Til dette formål skal disse selskaber fortsat være i stand til at finde og indgå 
derivathandler, der er tilpasset deres særlige behov, via OTC-markederne.
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Ændringsforslag 564
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 2 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) skal klassen af derivater eller en 
relevant del heraf være omfattet af 
clearingforpligtelsen i henhold til 
artikel 4, stk. 2 og 4, i forordning [ ] 
(EMIR).

Or. en

Begrundelse

OTC-derivater, der opfattes som værende godkendt til clearing via en central modpart i 
henhold til EMIR, bør automatisk opfattes som værende godkendt til handel på en multilateral 
platform i henhold til MiFID (regulerede markeder eller MHF'er). Denne tilgang er i 
overensstemmelse med den amerikanske Dodd-Frank. En kontrakts egnethed til at blive 
godkendt til handel bør ikke underkastes supplerende likviditetskriterier. På linje med EMIR 
opfattes enhver kontrakt, der er underlagt forpligtelsen til clearing via en central modpart, 
som værende tilstrækkeligt standardiseret og i stand til at blive vurderet løbende.

Ændringsforslag 565
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen af udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder anser ESMA klassen af 
derivater eller en relevant del heraf som 
tilstrækkeligt likvid i henhold til følgende 
kriterier:

udgår

a) den gennemsnitlige handelshyppighed
b) den gennemsnitlige handelsstørrelse
c) de aktive markedsdeltageres antal og 
type. 



PE489.477v01-00 158/187 AM\901886DA.doc

DA

Inden ESMA forelægger udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen til 
vedtagelse, foretager myndigheden en 
offentlig høring, og i givet fald en høring 
af de kompetente myndigheder i 
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 566
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen af udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder anser ESMA klassen af 
derivater eller en relevant del heraf som 
tilstrækkeligt likvid i henhold til følgende 
kriterier:

udgår

a) den gennemsnitlige handelshyppighed
b) den gennemsnitlige handelsstørrelse
c) de aktive markedsdeltageres antal og 
type. 
Inden ESMA forelægger udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen til 
vedtagelse, foretager myndigheden en 
offentlig høring, og i givet fald en høring 
af de kompetente myndigheder i 
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 567
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved udarbejdelsen af udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder anser ESMA klassen af 
derivater eller en relevant del heraf som 
tilstrækkeligt likvid i henhold til følgende 
kriterier:

Ved udarbejdelsen af udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder anser ESMA klassen af 
derivater eller en relevant del heraf som 
tilstrækkeligt likvid og de størrelser, hvori 
de forventes at være tilstrækkeligt likvide 
over en række forskellige markedsvilkår, i 
henhold til følgende kriterier:

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer, at ESMA virkelig er i stand til at gøre rede for likviditeten af de 
derivater, den kræver omfattet af handelsforpligtelsen, herunder for flere faktorer end dem, 
der var med i det oprindelige forslag. Vurderingen af den gennemsnitlige likviditet ville f.eks. 
betyde, at derivaterne halvdelen af tiden ville være utilstrækkeligt likvide til at kunne handles 
på en multilateral markedsplads. 

Ændringsforslag 568
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved udarbejdelsen af udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder anser ESMA klassen af 
derivater eller en relevant del heraf som 
tilstrækkeligt likvid i henhold til følgende 
kriterier:

Ved udarbejdelsen af udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder 
anser ESMA klassen af derivater eller en 
relevant del heraf som tilstrækkeligt likvid 
under hensyntagen til følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 569
Kay Swinburne
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Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den gennemsnitlige handelshyppighed a) den gennemsnitlige handelshyppighed
og størrelse

Or. en

Ændringsforslag 570
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den gennemsnitlige handelshyppighed a) handelshyppigheden over en række 
forskellige markedsvilkår

Or. en

Ændringsforslag 571
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den gennemsnitlige handelshyppighed a) handelshyppigheden over en række 
forskellige markedsvilkår, under 
henvisning til arten, livscyklussen og 
fungibiliteten af produkterne inden for 
den pågældende klasse af derivater

Or. en

Begrundelse

Dette sikrer, at ESMA virkelig er i stand til at gøre rede for likviditeten af de derivater, den 
kræver omfattet af handelsforpligtelsen. Vurderingen af den gennemsnitlige likviditet ville 
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f.eks. betyde, at derivaterne halvdelen af tiden ville være utilstrækkeligt likvide til at kunne 
handles på en multilateral markedsplads. 

Ændringsforslag 572
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den gennemsnitlige handelsstørrelse b) den gennemsnitlige handelsstørrelse og 
størrelsesmæssige fordeling af handelen 
samt hyppigheden af store handler

Or. en

Ændringsforslag 573
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den gennemsnitlige handelsstørrelse b) den gennemsnitlige handelsstørrelse, 
handlernes eksponering for markedsrisici 
og hyppigheden af store handler

Or. en

Begrundelse

Dette sikrer, at ESMA virkelig er i stand til at gøre rede for likviditeten af de derivater, den 
kræver omfattet af handelsforpligtelsen. Vurderingen af den gennemsnitlige likviditet ville 
f.eks. betyde, at derivaterne halvdelen af tiden ville være utilstrækkeligt likvide til at kunne 
handles på en multilateral markedsplads. 

Ændringsforslag 574
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de aktive markedsdeltageres antal og 
type. 

c) de aktive markedsdeltageres antal, 
handelsaktivitet, markedsmodel og type. 

Or. en

Ændringsforslag 575
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de aktive markedsdeltageres antal og 
type. 

c) de aktive markedsdeltageres antal, 
handelsaktivitet og type. 

Or. en

Ændringsforslag 576
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 3 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) omfanget af handelen med et derivat 
eller en klasse af derivater sammen med 
antallet og typen af de markedspladser, 
der er tilgængelige for handel, og 
markedspladsernes evne til at håndtere 
det eksisterende omfang

Or. en

Ændringsforslag 577
Olle Schmidt
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for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 3 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den type og det antal modparter, som 
er aktive og forventes at være aktive på 
markedet for den relevante klasse af
derivatkontrakter

Or. en

Ændringsforslag 578
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 3 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c a) derivatets karakteristika, navnlig om 
det er tilpasset særlige krav, eller om det 
tjener risikoafdækningsformål i henhold 
til definitionen i ESMA / fra 
Kommissionen som led i reguleringen 
(EMIR).

Or. de

Begrundelse

Strukturen af de derivater, der anvendes af ikke-finansielle selskaber til 
risikoafdækningsformål, afspejler normalt bl.a. løbetid og volumen for den grundforretning, 
der skal risikoafdækkes. I ændringsforslaget fastslås det, at disse ikke-standardiserbare 
transaktioner ikke er tilstrækkeligt likvide og dermed ikke er egnede til at blive handlet på et 
reguleret marked, MHF.

Ændringsforslag 579
Sharon Bowles

Forslag til forordning
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Artikel 26 - stk. 3 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en sammenligning med al 
handelsaktivitet med derivater inden for 
gruppen af aktiver

Or. en

Begrundelse

Dette sikrer, at ESMA virkelig er i stand til at gøre rede for likviditeten af de derivater, den 
kræver omfattet af handelsforpligtelsen. Vurderingen af den gennemsnitlige likviditet ville 
f.eks. betyde, at derivaterne halvdelen af tiden ville være utilstrækkeligt likvide til at kunne 
handles på en multilateral markedsplads. 

Ændringsforslag 580
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 3 – afsnit 1 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) den sandsynlige effekt på bud/tilbuds 
spreads og likviditetsforanstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 581
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 3 – afsnit 1 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) eventuelle andre faktorer, som 
påvirker likviditeten specifikt for den 
enkelte klasse af derivater

Or. en
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Ændringsforslag 582
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 3 – afsnit 1 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) arten af den aktuelle handelsaktivitet 
og indvirkningen på likviditeten, hvis den 
eksisterende handelsaktivitet ikke ville 
kunne fortsætte

Or. en

Begrundelse

Dette sikrer, at ESMA virkelig er i stand til at gøre rede for likviditeten af de derivater, den 
kræver omfattet af handelsforpligtelsen. Vurderingen af den gennemsnitlige likviditet ville 
f.eks. betyde, at derivaterne halvdelen af tiden ville være utilstrækkeligt likvide til at kunne 
handles på en multilateral markedsplads. 

Ændringsforslag 583
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 3 – afsnit 1 – litra c c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) det hensigtsmæssige i at indfase 
handelsforpligtelsen pr. produkt eller pr. 
type af markedsdeltager

Or. en

Ændringsforslag 584
Sharon Bowles

Forslag til forordning
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Artikel 26 - stk. 3 – afsnit 1 – litra c c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) eventuelle andre faktorer, som 
påvirker produktlikviditeten specifikt for 
den enkelte klasse af derivater

Or. en

Begrundelse

Dette sikrer, at ESMA virkelig er i stand til at gøre rede for likviditeten af de derivater, den 
kræver omfattet af handelsforpligtelsen. Vurderingen af den gennemsnitlige likviditet ville 
f.eks. betyde, at derivaterne halvdelen af tiden ville være utilstrækkeligt likvide til at kunne 
handles på en multilateral markedsplads. 

Ændringsforslag 585
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 3 – afsnit 1 – litra c d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) den sandsynlige virkning på ikke-
finansielle enheder; der bør ikke 
pålægges en handelsforpligtelse, hvis det 
ville føre til en betydelig negativ virkning 
på ikke-finansielle enheders likviditet 
eller kommercielle aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Dette er nødvendigt for at tilpasse til den ikke-finansielle undtagelse i EMIR og de andre 
problemer, som ikke-finansielle enheder kan have, hvis handelsforpligtelsen pålægges et 
produkt, og det fører til et tab af prisstillingsaktiviteter for produktet, som i sidste ende 
udelukker dem fra markedet.

Ændringsforslag 586
Sharon Bowles

Forslag til forordning
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Artikel 26 - stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden ESMA forelægger udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen til 
vedtagelse, foretager myndigheden en 
offentlig høring, og i givet fald en høring af 
de kompetente myndigheder i tredjelande.

Inden ESMA forelægger udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen til vedtagelse, foretager 
myndigheden en offentlig høring, og i givet 
fald en høring af de kompetente 
myndigheder i tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 587
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden ESMA forelægger udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen til 
vedtagelse, foretager myndigheden en 
offentlig høring, og i givet fald en høring af 
de kompetente myndigheder i tredjelande.

Inden ESMA forelægger udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen til 
vedtagelse, foretager myndigheden en 
offentlig høring, og i givet fald en høring af 
de kompetente myndigheder i tredjelande. 
Ved udarbejdelsen af udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder 
afgør ESMA, om klassen af derivater eller 
en relevant del heraf kun er tilstrækkeligt 
likvid i transaktioner under en vis 
størrelse.

Or. en

Begrundelse

Dette sikrer, at ESMA virkelig er i stand til at gøre rede for likviditeten af de derivater, den 
kræver omfattet af handelsforpligtelsen. Vurderingen af den gennemsnitlige likviditet ville 
f.eks. betyde, at derivaterne halvdelen af tiden ville være utilstrækkeligt likvide til at kunne 
handles på en multilateral markedsplads. 
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Ændringsforslag 588
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. ESMA skal på eget initiativ og i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastsat i stk. 2, samt efter en offentlig 
høring, identificere og give Kommissionen 
meddelelse om de klasser af derivater eller 
individuelle derivataftaler, der bør være 
omfattet af handelsforpligtelsen på de i 
artikel 24, stk. 1, omhandlede 
markedspladser, men for hvilke ingen 
central modpart endnu har modtaget 
godkendelse i henhold til artikel 10 eller 
11 i forordning […] (EMIR), eller som 
ikke er optaget til handel eller handles på 
en i artikel 24, stk. 1, omhandlet 
markedsplads.

udgår

Kommissionen kan efter en anmeldelse 
fra ESMA indkalde til forslag om 
udarbejdelse af forslag om handel med 
disse derivater på de i artikel 24, stk. 1, 
omhandlede markedspladser.

Or. en

Ændringsforslag 589
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. ESMA skal på eget initiativ og i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastsat i stk. 2, samt efter en offentlig 
høring, identificere og give Kommissionen 
meddelelse om de klasser af derivater eller 
individuelle derivataftaler, der bør være 
omfattet af handelsforpligtelsen på de i 

udgår
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artikel 24, stk. 1, omhandlede 
markedspladser, men for hvilke ingen 
central modpart endnu har modtaget 
godkendelse i henhold til artikel 10 eller 
11 i forordning […] (EMIR), eller som 
ikke er optaget til handel eller handles på 
en i artikel 24, stk. 1, omhandlet 
markedsplads.
Kommissionen kan efter en anmeldelse 
fra ESMA indkalde til forslag om 
udarbejdelse af forslag om handel med 
disse derivater på de i artikel 24, stk. 1, 
omhandlede markedspladser.

Or. en

Ændringsforslag 590
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. ESMA skal på eget initiativ og i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastsat i stk. 2, samt efter en offentlig 
høring, identificere og give Kommissionen 
meddelelse om de klasser af derivater eller 
individuelle derivataftaler, der bør være 
omfattet af handelsforpligtelsen på de i 
artikel 24, stk. 1, omhandlede 
markedspladser, men for hvilke ingen 
central modpart endnu har modtaget 
godkendelse i henhold til artikel 10 eller 
11 i forordning […] (EMIR), eller som 
ikke er optaget til handel eller handles på 
en i artikel 24, stk. 1, omhandlet 
markedsplads.

udgår

Or. en



PE489.477v01-00 170/187 AM\901886DA.doc

DA

Ændringsforslag 591
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. ESMA skal på eget initiativ og i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastsat i stk. 2, samt efter en offentlig
høring, identificere og give Kommissionen 
meddelelse om de klasser af derivater eller 
individuelle derivataftaler, der bør være 
omfattet af handelsforpligtelsen på de i 
artikel 24, stk. 1, omhandlede 
markedspladser, men for hvilke ingen 
central modpart endnu har modtaget 
godkendelse i henhold til artikel 10 eller 11
i forordning […] (EMIR), eller som ikke er 
optaget til handel eller handles på en i 
artikel 24, stk. 1, omhandlet markedsplads.

4. ESMA skal på eget initiativ og i 
overensstemmelse med de kriterier, der er 
fastsat i stk. 2, samt efter en offentlig 
høring, identificere og give Kommissionen 
meddelelse om de klasser af derivater eller 
individuelle derivataftaler, der bør være 
omfattet af handelsforpligtelsen på de i 
artikel 24, stk. 1, omhandlede 
markedspladser, men for hvilke ingen 
central modpart endnu har modtaget 
godkendelse i henhold til artikel 14 eller 15
i forordning (EU) nr. …/… [EMIR], eller 
som ikke er optaget til handel på et 
reguleret marked eller handles på en i 
artikel 24, stk. 1, omhandlet markedsplads.

Or. en

Ændringsforslag 592
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan efter en anmeldelse 
fra ESMA indkalde til forslag om 
udarbejdelse af forslag om handel med 
disse derivater på de i artikel 24, stk. 1, 
omhandlede markedspladser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 593
Robert Goebbels
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Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. ESMA skal i henhold til stk. 1 
forelægge Kommissionen nye udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder med henblik på at ændre, 
suspendere eller ophæve eksisterende 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, når der er sket en væsentlig 
ændring af de i stk. 2 nævnte kriterier. 
Hvis det er relevant, kan ESMA forud for 
dette høre de kompetente myndigheder i 
tredjelande. Kommissionen tillægges 
beføjelser til at ændre, suspendere og 
ophæve eksisterende 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
artikel 15 i forordning (EU) nr. 
1095/2010.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 594
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. ESMA skal i henhold til stk. 1 
forelægge Kommissionen nye udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder med henblik på at ændre, 
suspendere eller ophæve eksisterende 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, når der er sket en væsentlig 
ændring af de i stk. 2 nævnte kriterier. 
Hvis det er relevant, kan ESMA forud for 
dette høre de kompetente myndigheder i 
tredjelande. Kommissionen tillægges 
beføjelser til at ændre, suspendere og 

udgår
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ophæve eksisterende 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
artikel 15 i forordning (EU) nr. 
1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 595
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder til fastsættelse af de i stk. 2, 
litra b), omhandlede kriterier, der skal 
vedtages i henhold til artikel 10-14 i 
forordning (EU) 1095/2010. ESMA 
udarbejder udkast til disse 
forskriftsmæssige tekniske standarder, der 
skal være Kommissionen i hænde senest 
den […].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 596
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 26 - stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder til fastsættelse af de i stk. 2, 
litra b), omhandlede kriterier, der skal 
vedtages i henhold til artikel 10-14 i 
forordning (EU) 1095/2010. ESMA 
udarbejder udkast til disse 

udgår
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forskriftsmæssige tekniske standarder, der 
skal være Kommissionen i hænde senest 
den […].

Or. en

Ændringsforslag 597
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikke-diskriminerende clearingadgang for 
finansielle instrumenter

udgår

Or. en

Ændringsforslag 598
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users.For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
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those instruments. Thus Article 28 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Ændringsforslag 599
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

During the various stages of the ongoing financial crisis, Europe’s market infrastructures 
have been a crucial stabilising factor, managing the financial consequences of the insolvency 
of major financial institutions without recourse to the finances or resources of other 
participants or government bodies. The proposed access provisions would undermine that 
vital role by fragmenting existing deep liquidity pools in which the portfolios of insolvent 
financial institutions can be closed out, and by introducing legal and regulatory uncertainty 
in the conduct of emergency action and crisis management by central counterparties and 
trading venues. This would significantly weaken Europe’s infrastructures. In contrast, their 
competitors in third countries would remain strong given that no other G20 jurisdiction is 
implementing equivalent requirements. As a result, the proposed provisions would de-
stabilise global competition instead of promoting it.It is at least worth launching a debate on 
this particular issue.

Ændringsforslag 600
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. de

Begrundelse

Zugang zu Handelsplätzen und CCP war nicht Teil der öffentlichen Konsultation. Die 
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Zugangsregelungen sind ohne eine entsprechende öffentliche Konsultation in den 
Legislativvorschlag eingeführt worden.Der Vorschlag impliziert Interoperabilität zwischen 
systemisch wichtigen Marktinfrastrukturen und damit die Erhöhung von systemischen Risiken. 
Der CCP Zugang zu Handelsströmen börsennotierter Derivate kann durch den Wettlauf um 
die niedrigsten Rechts- und Risikostandards zu einer Destabilisierung der Finanzmärkte 
führen. Damit wird die Kernfunktion von CCPs, erfolgreich Risiken zu managen, 
untergraben.Im Rahmen des EMIR-Gesetzgebungsprozesses wurden die Risiken einer 
Derivate-Interoperabilität erkannt und entsprechend festgelegt, dass diese allenfalls nach 
einer umfassenden Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden kann.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 28 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Ændringsforslag 601
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

I modsætning til Kommissionens opfattelse ville åben adgang især øge den systemiske risiko i 
sektoren for registrerede derivater. Lovforslaget fører til indbyrdes forbundethed og fremmer 
fragmenteringen af systemisk vigtige markedsinfrastrukturer såsom centrale modparter. 
Fragmenteringen kan have negative effekter med hensyn til tilsyn og risikostyring. De åbne 
adgangsbestemmelsers virkning for børshandlede derivater vil være at fragmentere 
handelslikviditeten på regulerede markeder.

Ændringsforslag 602
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår
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Or. en

Ændringsforslag 603
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at det berører artikel 8 i forordning 
[...] (EMIR) accepterer en central modpart 
at foretage clearing af finansielle 
instrumenter på et ikke-diskriminerende 
og gennemsigtigt grundlag, herunder hvad 
angår sikkerhedsstillelseskrav og gebyrer 
for adgang, uanset på hvilken 
markedsplads transaktionen udføres. Dette 
bør især sikre, at en markedsplads har ret 
til ikke-diskriminerende behandling med 
hensyn til, hvorledes kontrakter, der 
handles på dens platforme, behandles 
med hensyn til sikkerhedsstillelseskrav og 
netting af økonomisk tilsvarende 
kontrakter og cross-margining med 
forbundne kontrakter, der cleares af 
samme centrale modpart. En central 
modpart kan kræve, at markedspladsen 
opfylder visse rimelige operationelle og 
tekniske krav, som fastsættes af den 
centrale modpart. Dette krav gælder ikke 
for eventuelle derivatkontrakter, som 
allerede er omfattet af 
clearingforpligtelserne i henhold til artikel 
8 i forordning [EMIR].

1. Uden at det berører artikel 8 i forordning 
[...] (EMIR) accepterer en central modpart 
at foretage clearing af omsættelige 
værdipapirer og 
pengemarkedsinstrumenter på et ikke-
diskriminerende og gennemsigtigt 
grundlag, herunder hvad angår 
sikkerhedsstillelseskrav og gebyrer for 
adgang, uanset på hvilken markedsplads 
transaktionen udføres. Dette bør især sikre, 
at en markedsplads har ret til ikke-
diskriminerende behandling. En central 
modpart kan kræve, at markedspladsen 
opfylder visse rimelige operationelle og 
tekniske krav, som fastsættes af den 
centrale modpart. Dette krav gælder ikke 
for eventuelle derivatkontrakter, som 
allerede er omfattet af 
clearingforpligtelserne i henhold til artikel 
8 i forordning [EMIR]. En markedsplads' 
adgang til en central modpart i henhold til 
denne artikel skal kun tillades, når en 
sådan adgang ikke ville kræve 
interoperabilitet eller være til fare for 
opretholdelsen af velfungerende 
finansielle markeder eller påvirke 
systemisk risiko negativt.

Or. en

Ændringsforslag 604
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Forslag til forordning
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Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at det berører artikel 8 i forordning 
[...] (EMIR) accepterer en central modpart 
at foretage clearing af finansielle 
instrumenter på et ikke-diskriminerende og 
gennemsigtigt grundlag, herunder hvad 
angår sikkerhedsstillelseskrav og gebyrer 
for adgang, uanset på hvilken 
markedsplads transaktionen udføres. Dette 
bør især sikre, at en markedsplads har ret 
til ikke-diskriminerende behandling med 
hensyn til, hvorledes kontrakter, der 
handles på dens platforme, behandles med 
hensyn til sikkerhedsstillelseskrav og 
netting af økonomisk tilsvarende 
kontrakter og cross-margining med 
forbundne kontrakter, der cleares af samme 
centrale modpart. En central modpart kan 
kræve, at markedspladsen opfylder visse 
rimelige operationelle og tekniske krav, 
som fastsættes af den centrale modpart. 
Dette krav gælder ikke for eventuelle 
derivatkontrakter, som allerede er omfattet 
af clearingforpligtelserne i henhold til 
artikel 8 i forordning [EMIR].

1. Uden at det berører artikel 8 i forordning 
[...] (EMIR) accepterer en central modpart 
at foretage clearing af finansielle 
instrumenter på et ikke-diskriminerende og 
gennemsigtigt grundlag, herunder hvad 
angår sikkerhedsstillelseskrav og gebyrer 
for adgang, uanset på hvilken 
markedsplads transaktionen udføres, med 
mindre en sådan adgang klart ville true 
den centrale modparts gnidningsfrie og 
ordentlige funktion eller de finansielle 
markeders funktion på en måde, som 
skaber systemisk risiko. Dette bør især 
sikre, at en markedsplads har ret til ikke-
diskriminerende behandling med hensyn 
til, hvorledes kontrakter, der handles på 
dens platforme, behandles med hensyn til 
sikkerhedsstillelseskrav og netting af 
økonomisk tilsvarende kontrakter og cross-
margining med forbundne kontrakter, der 
cleares af samme centrale modpart. En 
central modpart kan kræve, at 
markedspladsen opfylder visse rimelige 
operationelle og tekniske krav, som 
fastsættes af den centrale modpart, 
forudsat at den centrale modpart tilbyder 
relevante internationalt anerkendte 
kommunikationsprocedurer og -
standarder. Dette krav gælder ikke for 
eventuelle derivatkontrakter, som allerede 
er omfattet af clearingforpligtelserne i 
henhold til artikel 8 i forordning [EMIR].

Or. en

Ændringsforslag 605
Markus Ferber

Forslag til forordning
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Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at det berører artikel 8 i forordning 
[...] (EMIR) accepterer en central modpart 
at foretage clearing af finansielle 
instrumenter på et ikke-diskriminerende og 
gennemsigtigt grundlag, herunder hvad 
angår sikkerhedsstillelseskrav og gebyrer 
for adgang, uanset på hvilken 
markedsplads transaktionen udføres. Dette 
bør især sikre, at en markedsplads har ret 
til ikke-diskriminerende behandling med 
hensyn til, hvorledes kontrakter, der 
handles på dens platforme, behandles med 
hensyn til sikkerhedsstillelseskrav og 
netting af økonomisk tilsvarende 
kontrakter og cross-margining med 
forbundne kontrakter, der cleares af samme 
centrale modpart. En central modpart kan 
kræve, at markedspladsen opfylder visse 
rimelige operationelle og tekniske krav, 
som fastsættes af den centrale modpart. 
Dette krav gælder ikke for eventuelle 
derivatkontrakter, som allerede er omfattet 
af clearingforpligtelserne i henhold til 
artikel 8 i forordning [EMIR].

1. Uden at det berører artikel 7 i forordning 
(EU) nr. …/… [EMIR] accepterer en 
central modpart at foretage clearing af 
finansielle instrumenter på et ikke-
diskriminerende og gennemsigtigt 
grundlag, herunder hvad angår 
sikkerhedsstillelseskrav og gebyrer for 
adgang, uanset på hvilken markedsplads 
transaktionen udføres. Dette bør især sikre, 
at en markedsplads har ret til ikke-
diskriminerende behandling med hensyn 
til, hvorledes kontrakter, der handles på 
dens platforme, behandles med hensyn til 
sikkerhedsstillelseskrav og netting af 
økonomisk tilsvarende kontrakter og cross-
margining med forbundne kontrakter, der 
cleares af samme centrale modpart. En 
central modpart kan kræve, at 
markedspladsen opfylder visse rimelige 
operationelle og tekniske krav, som 
fastsættes af den centrale modpart. Dette 
krav gælder ikke for eventuelle 
derivatkontrakter, som allerede er omfattet 
af clearingforpligtelserne i henhold til 
artikel 7 i forordning (EU) nr. …/…
[EMIR].

Or. en

Ændringsforslag 606
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at det berører artikel 8 i forordning 
[...] (EMIR) accepterer en central modpart 
at foretage clearing af finansielle 
instrumenter på et ikke-diskriminerende og 
gennemsigtigt grundlag, herunder hvad 

1. Uden at det berører artikel 8 i forordning 
[...] (EMIR) accepterer en central modpart 
at foretage clearing af finansielle 
instrumenter på et ikke-diskriminerende og 
gennemsigtigt grundlag, herunder hvad 
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angår sikkerhedsstillelseskrav og gebyrer 
for adgang, uanset på hvilken 
markedsplads transaktionen udføres. Dette 
bør især sikre, at en markedsplads har ret 
til ikke-diskriminerende behandling med 
hensyn til, hvorledes kontrakter, der 
handles på dens platforme, behandles med 
hensyn til sikkerhedsstillelseskrav og 
netting af økonomisk tilsvarende 
kontrakter og cross-margining med 
forbundne kontrakter, der cleares af samme 
centrale modpart. En central modpart kan 
kræve, at markedspladsen opfylder visse 
rimelige operationelle og tekniske krav, 
som fastsættes af den centrale modpart. 
Dette krav gælder ikke for eventuelle 
derivatkontrakter, som allerede er 
omfattet af clearingforpligtelserne i 
henhold til artikel 8 i forordning [EMIR].

angår sikkerhedsstillelseskrav og gebyrer 
for adgang, uanset på hvilken 
markedsplads transaktionen udføres. Dette 
bør især sikre, at en markedsplads har ret 
til ikke-diskriminerende behandling med 
hensyn til, hvorledes kontrakter, der 
handles på dens platforme, behandles med 
hensyn til sikkerhedsstillelseskrav og 
netting af økonomisk tilsvarende 
kontrakter og cross-margining med 
forbundne kontrakter, der cleares af samme 
centrale modpart. En central modpart kan 
kræve, at markedspladsen opfylder visse 
rimelige operationelle og tekniske krav, 
som fastsættes af den centrale modpart. 

Or. en

Begrundelse

Dette er en generel foranstaltning, som bør gælde konsekvent over hele linjen.

Ændringsforslag 607
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den centrale modpart giver senest efter 
tre måneder et skriftligt svar til 
markedspladsen, hvor der enten gives 
adgang, såfremt den relevante kompetente 
myndighed ikke har nægtet adgang i 
medfør af stk. 4, eller nægtes adgang. Den 
centrale modpart kan kun afslå en 
anmodning om adgang på de i stk. 6 
anførte betingelser. Nægter en central 
modpart at give adgang, skal den i sin 
svarskrivelse give en fyldestgørende 
begrundelse og underrette den kompetente 

3. Den centrale modpart giver senest efter 
tre måneder et skriftligt svar til 
markedspladsen, hvor der enten gives 
adgang, såfremt den relevante kompetente 
myndighed ikke har nægtet adgang i 
medfør af stk. 4, eller nægtes adgang. Den 
centrale modpart kan kun afslå en 
anmodning om adgang på de i stk. 6 
anførte betingelser. Nægter en central 
modpart at give adgang, skal den i sin 
svarskrivelse give en fyldestgørende 
begrundelse og underrette den kompetente 
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myndighed skriftligt om sin afgørelse. Den 
centrale modpart skal give adgang senest 
tre måneder efter at have givet et positivt 
svar på anmodningen om adgang.

myndighed skriftligt om sin afgørelse. Den 
centrale modpart skal give adgang senest 
12 måneder efter at have givet et positivt 
svar på anmodningen om adgang.

Eventuelle forbundne omkostninger i 
medfør af stk. 1-3 afholdes af den 
markedsplads, som anmoder om adgang, 
med mindre andet er aftalt mellem den 
centrale modpart og den markedsplads, 
som anmoder om adgang.

Or. en

Ændringsforslag 608
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den centrale modpart giver senest efter 
tre måneder et skriftligt svar til 
markedspladsen, hvor der enten gives 
adgang, såfremt den relevante kompetente 
myndighed ikke har nægtet adgang i 
medfør af stk. 4, eller nægtes adgang. Den 
centrale modpart kan kun afslå en 
anmodning om adgang på de i stk. 6 
anførte betingelser. Nægter en central 
modpart at give adgang, skal den i sin 
svarskrivelse give en fyldestgørende 
begrundelse og underrette den kompetente 
myndighed skriftligt om sin afgørelse. Den 
centrale modpart skal give adgang senest 
tre måneder efter at have givet et positivt 
svar på anmodningen om adgang.

3. Den centrale modpart giver senest efter 
tre måneder et skriftligt svar til 
markedspladsen, hvor der enten gives 
adgang, såfremt den relevante kompetente 
myndighed ikke har nægtet adgang i 
medfør af stk. 4, eller nægtes adgang. Den 
centrale modpart kan kun afslå en 
anmodning om adgang på grundlag af en 
omfattende risikoanalyse og de i stk. 6 
anførte betingelser. Nægter en central 
modpart at give adgang, skal den i sin 
svarskrivelse give en fyldestgørende 
begrundelse og underrette den kompetente 
myndighed skriftligt om sin afgørelse. Den 
centrale modpart skal give adgang senest 
tre måneder efter at have givet et positivt 
svar på anmodningen om adgang.

Or. en

Ændringsforslag 609
Sharon Bowles, Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en central modpart nægter 
adgang for en markedsplads i henhold til 
stk. 3, underretter den sin kompetente 
myndighed, som gennemgår beslutningen 
for at sikre, at den er i overensstemmelse 
med stk. 1 og 3. Hvis den kompetente 
myndighed afgør, at den centrale modpart 
ikke har overholdt stk. 1 og 3, underretter 
den den centrale modpart, 
markedspladsen og markedspladsens 
kompetente myndighed om sin afgørelse 
og pålægger den centrale modpart at give 
adgang inden for tre måneder.

Or. en

Ændringsforslag 610
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den kompetente myndighed for den 
centrale modpart kan kun nægte en 
markedsplads adgang til en central 
modpart, hvis en sådan adgang anses for at 
ville være til fare for opretholdelsen af 
velfungerende finansielle markeder. 
Nægter en kompetent myndighed adgang 
på dette grundlag, træffer den sin 
afgørelse senest to måneder efter 
modtagelsen af den i stk. 2 omhandlede 
anmodning og giver en fyldestgørende 
begrundelse til den centrale modpart og 
markedspladsen, herunder den 
dokumentation, som ligger til grund for 
afgørelsen.

4. For omsættelige værdipapirer og 
pengemarkedsinstrumenter kan den
kompetente myndighed for 
markedspladsen kun nægte adgang til en 
central modpart, hvis en sådan adgang 
anses for at ville være til fare for 
opretholdelsen af velfungerende finansielle 
markeder. For andre instrumenter træffer 
den kompetente myndighed for 
markedspladsen afgørelse om adgang til 
markedspladsen på grundlag af følgende 
kriterier:
i) opsplitning af likviditet
ii) operationel risiko og kompleksitet
iii) det aktuelle antal centrale modparter 
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med adgang til markedspladsen
iv) potentiel påvirkning af markedets 
funktion
Markedspladsens kompetente myndigheds 
afgørelse træffes senest to måneder efter 
modtagelsen af den centrale modparts 
anmodning og en rapport fra 
målmarkedet, som skal forelægges senest 
en måned efter anmodningen. 
Markedspladsen, CCP og ESMA skal 
underrettes om afgørelsen.

Or. en

Begrundelse

Hvis for mange centrale modparter har adgang til en markedsplads, vil det øge den 
systemiske operationelle kompleksitet, og opsplitning af likviditet kan øge det generelle 
risikoniveau. Jo flere centrale modparter, der knyttet til en markedsplads, jo færre 
stordriftsfordele vil der være til rådighed for kunder og institutioner. De foreslåede 
procedurer vil gøre det lette at vælge de mest relevante links til hver enkelt handelsplatform.

Ændringsforslag 611
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I tilfælde af uenighed afgør ESMA 
eventuelle tvister mellem de kompetente 
myndigheder i overensstemmelse med 
artikel 19 i forordning (EU) nr. 
1095/2010.

Or. en

Begrundelse

Dette tilpasser adgangsproceduren til proceduren i EMIR, idet ESMA får beføjelse til 
bindende mægling med henblik på at afgøre uenigheder mellem kompetente myndigheder. Da 
nogle af kriterierne er af subjektiv natur, er det særligt vigtigt her.



AM\901886DA.doc 183/187 PE489.477v01-00

DA

Ændringsforslag 612
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis den centrale modpart og 
markedspladsen har hjemsted i forskellige 
medlemsstater, hører den kompetente 
myndighed for den centrale modpart den 
kompetente myndighed for 
markedspladsen, før den træffer afgørelse 
om at nægte adgang til markedspladsen i 
henhold til stk. 3, litra a, og stk. 4, og 
giver en fyldestgørende skriftlig 
begrundelse for afgørelsen. Hvis den 
kompetente myndighed for 
markedspladsen er uenig i en afgørelse 
truffet af den kompetente myndighed for 
den centrale modpart i henhold til stk. 3, 
litra a, eller stk. 4, kan hver af de 
kompetente myndigheder indbringe sagen 
for ESMA, som kan handle inden for 
rammerne af de beføjelser, som 
myndigheden tillægges i henhold til 
artikel 19 i forordning (EU) nr. 
1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 613
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder
til at præcisere:

Or. en
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Ændringsforslag 614
Sławomir Witold Nitras

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter efter høring af ESMA 
og i overensstemmelse med artikel 41 
bestemmelser til at præcisere:

Or. pl

Ændringsforslag 615
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) under hvilke betingelser en central 
modpart kan nægte adgang, herunder 
betingelser baseret på transaktionernes 
volumen, antallet og typen af brugere 
eller andre faktorer, der medfører 
unødvendige risici

a) under hvilke betingelser en central 
modpart kan nægte adgang, kun hvis en 
sådan adgang ikke ville være til fare for 
opretholdelsen af velfungerende 
finansielle markeder eller påvirke 
systemisk risiko negativt.

Or. en

Begrundelse

Dette tilpasser adgangsproceduren til adgangsproceduren i EMIR.

Ændringsforslag 616
Burkhard Balz

Forslag til forordning
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Artikel 28 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) under hvilke betingelser en central 
modpart kan nægte adgang, herunder 
betingelser baseret på transaktionernes 
volumen, antallet og typen af brugere eller 
andre faktorer, der medfører unødvendige 
risici

a) under hvilke betingelser en central 
modpart kan nægte adgang for omsættelige 
værdipapirer og 
pengemarkedsinstrumenter, herunder 
betingelser baseret på transaktionernes 
volumen, antallet og typen af brugere eller 
andre faktorer, der medfører unødvendige 
risici

Or. en

Ændringsforslag 617
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) under hvilke betingelser en central 
modpart kan nægte adgang, herunder
betingelser baseret på transaktionernes 
volumen, antallet og typen af brugere 
eller andre faktorer, der medfører 
unødvendige risici

a) under hvilke betingelser en central 
modpart kan nægte adgang, som skal være 
gennemsigtige, objektive, 
forholdsmæssige og ikkediskriminerende
betingelser baseret på, hvorvidt adgang til 
en central modpart ville udgøre en klar og 
væsentlig trussel mod den centrale 
modparts ordentlige funktion eller de 
finansielle markeders funktion på en 
måde, som skaber systemisk risiko.

Or. en

Ændringsforslag 618
Burkhard Balz

Forslag til forordning
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Artikel 28 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) under hvilke betingelser der kan gives 
adgang, herunder fortrolighed af de 
oplysninger, der gives vedrørende 
finansielle instrumenter i udviklingsfasen, 
det ikke-diskriminerende og gennemsigtige 
grundlag vedrørende gebyrer, krav om 
sikkerhedsstillelse og operationelle krav 
vedrørende marginberegning.

b) under hvilke betingelser der kan gives 
adgang, herunder fortrolighed af de 
oplysninger, der gives vedrørende 
omsættelige værdipapirer og 
pengemarkedsinstrumenter i 
udviklingsfasen, det ikke-diskriminerende 
og gennemsigtige grundlag vedrørende 
gebyrer, krav om sikkerhedsstillelse og 
operationelle krav vedrørende 
marginberegning.

Or. en

Ændringsforslag 619
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 6 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest [xx] at regne fra 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 620
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 a
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Clearingforpligtelse for aktier og 
obligationer, der handles på regulerede 

markeder, MHF'er og OHF'er
Operatøren af et reguleret marked, en 
MHF eller en OHF sikrer, at alle 
transaktioner med aktier og obligationer, 
der tilhører en klasse af derivater, og som 
indgås på et reguleret marked, en MHF 
og OHF, cleares af en central modpart, 
hvis en central modpart accepterer at 
cleare det pågældende finansielle 
instrument.

Or. en


