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Ändringsförslag 323
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medgivande av undantag Undantag

Or. en

Ändringsförslag 324
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter ska, i fall som 
fastställs i enlighet med punkt 4, kunna 
medge undantag från kravet för reglerade 
marknader, värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform att offentliggöra 
den information som avses i artikel 7.1 för 
specifika typer av produkter, på grundval 
av marknadsmodell, särdrag hos handeln 
med en produkt och likviditeten.

1. Behöriga myndigheter ska kunna medge 
undantag från kravet för reglerade 
marknader, värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform att offentliggöra 
den information som avses i artikel 7.1 för 
specifika typer av produkter, på grundval 
av:

i) marknadsmodell,
ii) särdrag hos handeln med en produkt,
iii) enskilda marknaders egenskaper, 
däribland antalet och typen av 
marknadsaktörer,
iv) orderstorlek eller ordertyp, 
handelsmetod och storlek för och typ av 
emission av ett finansiellt instrument,
v) profil och andra relevanta kriterier för 
att bedöma likviditeten för en viss 
produkt.
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Behöriga myndigheter ska framför allt ha 
möjlighet att göra undantag från detta 
krav när det gäller order av större 
omfattning än normalt på marknaden för 
icke-professionella kunder för 
ifrågavarande obligationer, strukturerade 
finansiella produkter, utsläppsrätter och 
derivat eller typ eller kategori av 
obligation, strukturerad finansiell 
produkt, utsläppsrätt eller derivat.
Kraven i denna artikel ska endast 
tillämpas på de finansiella instrument 
som anses vara tillräckligt likvida eller för 
vilka det finns en likvid marknad.

Or. en

Motivering

På mindre obligationsmarknader kan transparensregler få allvarliga negativa effekter för 
marknadsgaranternas villighet och möjlighet att ange priser som skulle påverka likviditeten 
negativt. Anpassning av transparenskraven bör därför grundas på principerna om 
försiktighet och proportionalitet. Detta är särskilt viktigt på obligations- och 
derivatmarknader.

Ändringsförslag 325
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter ska, i fall som 
fastställs i enlighet med punkt 4, kunna 
medge undantag från kravet för reglerade 
marknader, värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform att offentliggöra 
den information som avses i artikel 7.1 för 
specifika typer av produkter, på grundval 
av marknadsmodell, särdrag hos handeln 
med en produkt och likviditeten.

1. Behöriga myndigheter ska, i fall som 
fastställs i enlighet med punkt 4, kunna 
medge undantag från kravet för reglerade 
marknader, värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform att offentliggöra 
den information som avses i artikel 7.1 för 
specifika typer av produkter, på grundval 
av marknadsmodell och särdrag hos 
handeln med en produkt.

Or. en
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Ändringsförslag 326
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter ska, i fall som 
fastställs i enlighet med punkt 4, kunna 
medge undantag från kravet för reglerade 
marknader, värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform att 
offentliggöra den information som avses i 
artikel 7.1 för specifika typer av produkter, 
på grundval av marknadsmodell, särdrag 
hos handeln med en produkt och 
likviditeten.

1. Behöriga myndigheter ska kunna medge 
undantag från kravet för reglerade 
marknader, värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform att offentliggöra den 
information som avses i artikel 7.1 för 
specifika typer av produkter, på grundval 
av särdrag hos handeln med en produkt.

Or. en

Ändringsförslag 327
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter ska, i fall som 
fastställs i enlighet med punkt 4, kunna 
medge undantag från kravet för reglerade 
marknader, värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform att 
offentliggöra den information som avses i 
artikel 7.1 för specifika typer av produkter, 
på grundval av marknadsmodell, särdrag 
hos handeln med en produkt och 
likviditeten.

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform behöver för 
specifika typer av produkter som anses 
vara icke-likvida, i fall som fastställs i 
enlighet med punkt 4, inte offentliggöra 
den information som avses i artikel 7.1.

Or. en
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Ändringsförslag 328
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behöriga myndigheter ska framför allt ha 
möjlighet att göra undantag från detta 
krav när det gäller order av större 
omfattning än normalt på marknaden för 
icke-professionella kunder för 
ifrågavarande obligation, strukturerad 
finansiell produkt, utsläppsrätt eller 
derivat eller typ eller kategori av 
obligation, strukturerad finansiell 
produkt, utsläppsrätt eller derivat.

Or. en

Ändringsförslag 329
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Behöriga myndigheter ska, i enlighet 
med punkt 4, kunna medge undantag från 
kravet för reglerade marknader, 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-eller OTF-plattform att 
offentliggöra den information som avses i 
artikel 7.1 på grundval av ordertyp, 
ordervolym och handelsmetod. Behöriga 
myndigheter ska framför allt ha möjlighet 
att göra undantag från detta krav när det 
gäller order av större omfattning än 
normalt på marknaden för ifrågavarande 

2. Behöriga myndigheter ska se till att 
hänsyn tas till alla relevanta 
omständigheter vid fastställandet av 
undantagets typ och omfattning, 
inbegripet såväl investerares och statliga 
obligationsemittenters intressen som 
marknadslikviditeten. Behöriga 
myndigheter ska se till att kraven på 
transparens inte motverkar den 
finansiella stabiliteten eller 
regleringssyftena, såsom regleringen av 
finansinstitut.
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obligationer, strukturerade finansiella 
produkter, utsläppsrätter och derivat eller 
typ av obligation, strukturerad finansiell 
produkt, utsläppsrätt eller derivat.

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna bör alltid kunna ta hänsyn till alla relevanta omständigheter och 
intressen vid fastställandet av transparensnivån. Transparenskraven bör vara 
proportionerliga och ta hänsyn till behovet av en lämplig avvägning mellan transparens och 
likviditet och således beakta såväl investerares som emittenters intressen. 

Ändringsförslag 330
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Behöriga myndigheter ska, i enlighet 
med punkt 4, kunna medge undantag från 
kravet för reglerade marknader, 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-eller OTF-plattform att offentliggöra 
den information som avses i artikel 7.1 på 
grundval av ordertyp, ordervolym och 
handelsmetod. Behöriga myndigheter ska 
framför allt ha möjlighet att göra undantag 
från detta krav när det gäller order av större 
omfattning än normalt på marknaden för 
ifrågavarande obligationer, strukturerade 
finansiella produkter, utsläppsrätter och 
derivat eller typ av obligation, strukturerad 
finansiell produkt, utsläppsrätt eller 
derivat.

2. Behöriga myndigheter ska, i enlighet 
med punkt 4, kunna medge undantag från 
kravet för reglerade marknader, 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-eller OTF-plattform att offentliggöra 
den information som avses i artikel 7.1 på 
grundval av ordertyp, ordervolym och 
handelsmetod. Behöriga myndigheter ska 
framför allt ha möjlighet att göra undantag 
från detta krav när det gäller order av större 
omfattning än normalt på marknaden för 
icke-professionella kunder, i den mening 
som avses i direktiv 2004/109/EG och 
direktiv 2010/73/EU, för ifrågavarande 
obligationer, strukturerade finansiella 
produkter, utsläppsrätter och derivat eller 
typ av obligation, strukturerad finansiell 
produkt, utsläppsrätt eller derivat.

Or. en
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Motivering

Om det är nödvändigt med någon grad av transparens före handel med räntepapper bör 
denna endast begränsas till transaktioner som avser icke-professionella kunder eftersom ett 
sådant krav skulle utgöra ett allvarligt problem för den professionella marknaden. Det kan 
emellertid ifrågasättas vilka fördelar denna transparens före handel skulle medföra. 
Transaktioner som avser icke-professionella kunder definieras i prospekt- och 
transparensdirektiven och bör följa den standard som finns.

Ändringsförslag 331
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Behöriga myndigheter ska, i enlighet 
med punkt 4, kunna medge undantag från 
kravet för reglerade marknader, 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-eller OTF-plattform att offentliggöra 
den information som avses i artikel 7.1 på 
grundval av ordertyp, ordervolym och 
handelsmetod. Behöriga myndigheter ska 
framför allt ha möjlighet att göra undantag 
från detta krav när det gäller order av större 
omfattning än normalt på marknaden för 
ifrågavarande obligationer, strukturerade 
finansiella produkter, utsläppsrätter och 
derivat eller typ av obligation, strukturerad 
finansiell produkt, utsläppsrätt eller 
derivat.

2. Behöriga myndigheter ska, i enlighet 
med punkt 4, kunna medge undantag från 
kravet för reglerade marknader, 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform att offentliggöra den 
information som avses i artikel 7.1 på 
grundval av ordertyp, ordervolym och 
handelsmetod. Behöriga myndigheter ska 
framför allt ha möjlighet att göra undantag 
från detta krav när det gäller order av större 
omfattning än normalt på marknaden för 
ifrågavarande obligationer, strukturerade 
finansiella produkter, utsläppsrätter och 
derivat eller typ av obligation, strukturerad 
finansiell produkt, utsläppsrätt eller 
derivat.

Or. en

Ändringsförslag 332
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Behöriga myndigheter ska, i enlighet 
med punkt 4, kunna medge undantag från 
kravet för reglerade marknader, 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-eller OTF-plattform att offentliggöra 
den information som avses i artikel 7.1 på 
grundval av ordertyp, ordervolym och 
handelsmetod. Behöriga myndigheter ska 
framför allt ha möjlighet att göra 
undantag från detta krav när det gäller 
order av större omfattning än normalt på 
marknaden för ifrågavarande obligationer, 
strukturerade finansiella produkter, 
utsläppsrätter och derivat eller typ av 
obligation, strukturerad finansiell produkt, 
utsläppsrätt eller derivat.

2. Behöriga myndigheter ska kunna medge 
undantag från kravet för reglerade 
marknader, värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-eller OTF-plattform att offentliggöra 
den information som avses i artikel 7.1 när 
det gäller order av större omfattning än 
normalt på marknaden för ifrågavarande 
obligationer, strukturerade finansiella 
produkter, utsläppsrätter och derivat eller 
typ av obligation, strukturerad finansiell 
produkt, utsläppsrätt eller derivat.

Or. en

Ändringsförslag 333
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När undantag medges från kravet att 
offentliggöra den information som avses i 
artikel 3.1 och vid användning av ett 
referenspris från en annan marknad ska 
reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform eller 
alternativa handelssystem se till att de får 
snabbare tillgång till referenspriset än 
andra marknadsaktörer som utför order 
på deras handelsplats. 

Or. en
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Ändringsförslag 334
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan undantag medges enligt 
punkterna 1 och 2 ska behöriga 
myndigheter underrätta Esma och andra 
behöriga myndigheter om de undantag 
som de avser att medge samt förklara hur 
de ska tillämpas. Avsikten att medge ett 
undantag ska anmälas minst sex månader 
innan undantaget ska börja gälla. Esma 
ska, inom tre månader efter det att 
anmälan mottagits, avge ett yttrande till 
behöriga myndigheter som fastställer i 
vad mån varje enskild begäran om 
undantag är förenlig med de krav som 
anges i punkterna 1 och 2 och som 
specificerats i den delegerade akt som 
antagits enligt punkt 4 b. Om den 
behöriga myndigheten medger ett 
undantag och en annan medlemsstats 
behöriga myndighet invänder mot detta 
kan den berörda myndigheten på nytt 
hänskjuta ärendet till Esma, som kan 
utöva de befogenheter som den tilldelats 
enligt artikel 19 i förordning (EU) 
nr 1095/2010. Esma ska övervaka hur 
undantagen tillämpas och lägga fram en 
årlig rapport för kommissionen om hur 
tillämpningen sker i praktiken.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 335
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan undantag medges enligt 
punkterna 1 och 2 ska behöriga 
myndigheter underrätta Esma och andra 
behöriga myndigheter om de undantag som 
de avser att medge samt förklara hur de ska 
tillämpas. Avsikten att medge ett undantag 
ska anmälas minst sex månader innan 
undantaget ska börja gälla. Esma ska, inom 
tre månader efter det att anmälan 
mottagits, avge ett yttrande till behöriga 
myndigheter som fastställer i vad mån 
varje enskild begäran om undantag är 
förenlig med de krav som anges i 
punkterna 1 och 2 och som specificerats i 
den delegerade akt som antagits enligt 
punkt 4 b. Om den behöriga myndigheten 
medger ett undantag och en annan 
medlemsstats behöriga myndighet invänder 
mot detta kan den berörda myndigheten på 
nytt hänskjuta ärendet till Esma, som kan 
utöva de befogenheter som den tilldelats 
enligt artikel 19 i förordning (EU) 
nr 1095/2010. Esma ska övervaka hur 
undantagen tillämpas och lägga fram en 
årlig rapport för kommissionen om hur 
tillämpningen sker i praktiken.

3. Innan undantag medges enligt punkt 1 
ska behöriga myndigheter underrätta Esma 
och andra behöriga myndigheter om de 
undantag som de avser att medge samt 
förklara hur de ska tillämpas. Avsikten att 
medge ett undantag ska anmälas minst 
två månader innan undantaget ska börja 
gälla. Esma ska, inom två månader efter 
det att anmälan mottagits, avge ett yttrande 
till behöriga myndigheter som fastställer i 
vad mån varje enskild begäran om 
undantag är förenlig med de krav som 
anges i punkterna 1 och 2 och som 
specificerats i den delegerade akt som 
antagits enligt punkt 4 b. När perioden på 
två månader har löpt ut får den behöriga 
myndigheten tillämpa undantaget oavsett 
om Esma har avgivit ett yttrande eller 
inte. Om den behöriga myndigheten 
medger ett undantag och en annan 
medlemsstats behöriga myndighet invänder 
mot detta kan den berörda myndigheten på 
nytt hänskjuta ärendet till Esma, som kan 
utöva de befogenheter som den tilldelats 
enligt artikel 19 i förordning (EU) 
nr 1095/2010. Esma ska övervaka hur 
undantagen tillämpas och lägga fram en 
årlig rapport för kommissionen om hur 
tillämpningen sker i praktiken.

Or. en

Motivering

En period på sex månader är alltför lång. Dessutom bör det uttryckligen anges att de 
behöriga myndigheterna inte är skyldiga att invänta Esmas yttrande innan de tillämpar 
undantaget om tidsperioden för att avge yttrandet har löpt ut.

Ändringsförslag 336
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3



PE489.477v01-00 12/186 AM\901886SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan undantag medges enligt punkterna 
1 och 2 ska behöriga myndigheter 
underrätta Esma och andra behöriga 
myndigheter om de undantag som de avser 
att medge samt förklara hur de ska 
tillämpas. Avsikten att medge ett undantag 
ska anmälas minst sex månader innan 
undantaget ska börja gälla. Esma ska, inom 
tre månader efter det att anmälan 
mottagits, avge ett yttrande till behöriga 
myndigheter som fastställer i vad mån 
varje enskild begäran om undantag är 
förenlig med de krav som anges i 
punkterna 1 och 2 och som specificerats i 
den delegerade akt som antagits enligt 
punkt 4 b. Om den behöriga myndigheten 
medger ett undantag och en annan 
medlemsstats behöriga myndighet invänder 
mot detta kan den berörda myndigheten på 
nytt hänskjuta ärendet till Esma, som kan 
utöva de befogenheter som den tilldelats 
enligt artikel 19 i förordning (EU) 
nr 1095/2010. Esma ska övervaka hur 
undantagen tillämpas och lägga fram en 
årlig rapport för kommissionen om hur 
tillämpningen sker i praktiken.

3. Innan undantag medges enligt punkterna 
1 och 2 ska behöriga myndigheter 
underrätta Esma och andra behöriga 
myndigheter om de undantag som de avser 
att medge samt förklara hur de ska 
tillämpas. Avsikten att medge ett undantag 
ska anmälas minst en månad innan 
undantaget ska börja gälla. Esma ska, inom 
en månad efter det att anmälan mottagits, 
avge ett yttrande till behöriga myndigheter 
som fastställer i vad mån varje enskild 
begäran om undantag är förenlig med de 
krav som anges i punkterna 1 och 2 och 
som specificerats i den delegerade akt som 
antagits enligt punkt 4 b. Om den behöriga 
myndigheten medger ett undantag och en 
annan medlemsstats behöriga myndighet 
invänder mot detta kan den berörda 
myndigheten på nytt hänskjuta ärendet till 
Esma, som kan utöva de befogenheter som 
den tilldelats enligt artikel 19 i förordning
(EU) nr 1095/2010. Esma ska övervaka hur 
undantagen tillämpas och lägga fram en 
årlig rapport för kommissionen om hur 
tillämpningen sker i praktiken.

Or. en

Motivering

Med tanke på hur viktiga dessa undantag kommer att bli för det sätt på vilket marknader för 
andra värdepapper än aktier fungerar, är en period på sex månader alltför lång. En månad 
är mer acceptabelt.

Ändringsförslag 337
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan undantag medges enligt punkterna 
1 och 2 ska behöriga myndigheter 
underrätta Esma och andra behöriga 
myndigheter om de undantag som de avser 
att medge samt förklara hur de ska 
tillämpas. Avsikten att medge ett undantag 
ska anmälas minst sex månader innan 
undantaget ska börja gälla. Esma ska, inom 
tre månader efter det att anmälan mottagits, 
avge ett yttrande till behöriga myndigheter 
som fastställer i vad mån varje enskild 
begäran om undantag är förenlig med de 
krav som anges i punkterna 1 och 2 och 
som specificerats i den delegerade akt som 
antagits enligt punkt 4 b. Om den behöriga 
myndigheten medger ett undantag och en 
annan medlemsstats behöriga myndighet 
invänder mot detta kan den berörda 
myndigheten på nytt hänskjuta ärendet till 
Esma, som kan utöva de befogenheter 
som den tilldelats enligt artikel 19 i 
förordning (EU) nr 1095/2010. Esma ska 
övervaka hur undantagen tillämpas och 
lägga fram en årlig rapport för 
kommissionen om hur tillämpningen sker i 
praktiken.

3. Innan undantag medges enligt punkterna 
1 och 2 ska behöriga myndigheter 
underrätta Esma och andra behöriga 
myndigheter om de undantag som de avser 
att medge samt förklara hur de ska 
tillämpas. Avsikten att medge ett undantag 
ska anmälas minst sex månader innan 
undantaget ska börja gälla. Esma ska, inom 
tre månader efter det att anmälan mottagits, 
avge ett bindande/positivt yttrande till 
behöriga myndigheter som fastställer i vad 
mån varje enskild begäran om undantag är 
förenlig med de krav som anges i 
punkterna 1 och 2 och som specificerats i 
den delegerade akt som antagits enligt 
punkt 4 b och 4 c. Det bör klargöras att 
Esmas yttrande är bindande och en 
behörig myndighet ska därför endast 
bevilja undantag som är i full 
överensstämmelse med Esmas yttrande. 
Esma ska övervaka hur undantagen 
tillämpas och lägga fram en årlig rapport 
för kommissionen om hur tillämpningen 
sker i praktiken.

Or. en

Ändringsförslag 338
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Innan undantag medges enligt punkterna 
1 och 2 ska behöriga myndigheter 
underrätta Esma och andra behöriga 
myndigheter om de undantag som de avser 
att medge samt förklara hur de ska 
tillämpas. Avsikten att medge ett undantag 
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ska anmälas minst sex månader innan 
undantaget ska börja gälla. Esma ska, inom 
tre månader efter det att anmälan mottagits, 
avge ett yttrande till behöriga myndigheter 
som fastställer i vad mån varje enskild 
begäran om undantag är förenlig med de 
krav som anges i punkterna 1 och 2 och 
som specificerats i den delegerade akt som 
antagits enligt punkt 4 b. Om den behöriga 
myndigheten medger ett undantag och en 
annan medlemsstats behöriga myndighet 
invänder mot detta kan den berörda 
myndigheten på nytt hänskjuta ärendet till 
Esma, som kan utöva de befogenheter som 
den tilldelats enligt artikel 19 i förordning 
(EU) nr 1095/2010. Esma ska övervaka hur 
undantagen tillämpas och lägga fram en 
årlig rapport för kommissionen om hur 
tillämpningen sker i praktiken.

ska anmälas minst sex månader innan 
undantaget ska börja gälla. Esma ska, inom 
tre månader efter det att anmälan mottagits, 
avge ett positivt yttrande till behöriga 
myndigheter som fastställer i vad mån 
varje enskild begäran om undantag är 
förenlig med de krav som anges i 
punkterna 1 och 2 och som specificerats i 
den delegerade akt som antagits enligt 
punkt 4 b. En behörig myndighet ska 
medge undantag först efter att Esma har 
avgett detta positiva yttrande. Om den 
behöriga myndigheten medger ett undantag 
och en annan medlemsstats behöriga 
myndighet invänder mot detta kan den 
berörda myndigheten på nytt hänskjuta 
ärendet till Esma, som kan utöva de 
befogenheter som den tilldelats enligt 
artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010. 
Esma ska övervaka hur undantagen 
tillämpas och lägga fram en årlig rapport 
för kommissionen om hur tillämpningen 
sker i praktiken.

Or. en

Ändringsförslag 339
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan undantag medges enligt punkterna 
1 och 2 ska behöriga myndigheter 
underrätta Esma och andra behöriga 
myndigheter om de undantag som de avser 
att medge samt förklara hur de ska 
tillämpas. Avsikten att medge ett undantag 
ska anmälas minst sex månader innan 
undantaget ska börja gälla. Esma ska, inom 
tre månader efter det att anmälan mottagits, 
avge ett yttrande till behöriga myndigheter 
som fastställer i vad mån varje enskild 
begäran om undantag är förenlig med de 

3. Innan undantag medges enligt punkterna 
1 och 2 ska behöriga myndigheter 
underrätta Esma och andra behöriga 
myndigheter om de undantag som de avser 
att medge samt förklara hur de ska 
tillämpas. Avsikten att medge ett undantag 
ska anmälas minst sex månader innan 
undantaget ska börja gälla. Esma ska, inom 
tre månader efter det att anmälan mottagits, 
avge ett bindande yttrande till behöriga 
myndigheter som fastställer i vad mån 
varje enskild begäran om undantag är 
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krav som anges i punkterna 1 och 2 och 
som specificerats i den delegerade akt som 
antagits enligt punkt 4 b. Om den behöriga 
myndigheten medger ett undantag och en 
annan medlemsstats behöriga myndighet 
invänder mot detta kan den berörda 
myndigheten på nytt hänskjuta ärendet till 
Esma, som kan utöva de befogenheter som 
den tilldelats enligt artikel 19 i förordning 
(EU) nr 1095/2010. Esma ska övervaka hur 
undantagen tillämpas och lägga fram en 
årlig rapport för kommissionen om hur 
tillämpningen sker i praktiken.

förenlig med de krav som anges i 
punkterna 1 och 2 och som specificerats i 
den delegerade akt som antagits enligt 
punkt 4 b. Om den behöriga myndigheten 
medger ett undantag och en annan 
medlemsstats behöriga myndighet invänder 
mot detta kan den berörda myndigheten på 
nytt hänskjuta ärendet till Esma, som kan 
utöva de befogenheter som den tilldelats 
enligt artikel 19 i förordning (EU) 
nr 1095/2010. Esma ska övervaka hur 
undantagen tillämpas och lägga fram en 
årlig rapport för kommissionen om hur 
tillämpningen sker i praktiken.

Or. en

Ändringsförslag 340
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innan undantag medges enligt punkterna 
1 och 2 ska behöriga myndigheter 
underrätta Esma och andra behöriga 
myndigheter om de undantag som de avser 
att medge samt förklara hur de ska 
tillämpas. Avsikten att medge ett undantag 
ska anmälas minst sex månader innan 
undantaget ska börja gälla. Esma ska, inom 
tre månader efter det att anmälan 
mottagits, avge ett yttrande till behöriga 
myndigheter som fastställer i vad mån 
varje enskild begäran om undantag är 
förenlig med de krav som anges i 
punkterna 1 och 2 och som specificerats i 
den delegerade akt som antagits enligt 
punkt 4 b. Om den behöriga myndigheten 
medger ett undantag och en annan 
medlemsstats behöriga myndighet invänder 
mot detta kan den berörda myndigheten på 
nytt hänskjuta ärendet till Esma, som kan 

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

specificerats i den delegerade akt som 
antagits enligt punkt 4 b.

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

Or. en

Ändringsförslag 341
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter att ha mottagit Esmas yttrande ska 
ett kollegium som leds av Esma och som 
består av de behöriga myndigheterna i 
alla medlemsstater inom en månad nå 
fram till ett gemensamt yttrande. En 
behörig myndighet ska inte medge ett 
undantag för marknadsplatsoperatörer 
som driver en MTF- eller OTF-plattform 
utan ett positivt gemensamt yttrande från 
kollegiet.

Or. en
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Ändringsförslag 342
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Behöriga myndigheter ska kunna 
återkalla auktorisationen för reglerade 
marknader, marknadsplatsoperatörer 
eller värdepappersföretag att tillämpa ett 
av de undantag som anges i punkt 4. 
Behöriga myndigheter ska återkalla 
auktorisationen om de konstaterar att 
undantaget tillämpas på ett sätt som 
avviker från dess ursprungliga syfte eller 
om de anser att undantaget används för 
att kringgå de bestämmelser som fastställs 
i denna artikel.
Innan auktorisationen att tillämpa 
undantaget återkallas ska de behöriga 
myndigheterna underrätta Esma och 
övriga behöriga myndigheter om sin 
avsikt samt lämna en fullständig 
förklaring till resonemanget bakom en 
sådan avsikt. Anmälan om avsikten att 
återkalla auktorisationen att tillämpa ett 
undantag ska göras så snart som möjligt. 
Esma ska, inom en månad efter det att 
anmälan mottagits, avge ett icke-bindande 
yttrande till berörda behöriga 
myndigheter. Efter att ha mottagit 
yttrandet ska den behöriga myndigheten 
se till att beslutet får verkan. 

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna bör ges tillräcklig flexibilitet inte endast för att bevilja undantag 
utan även för att återkalla auktorisationen att tillämpa undantag. Detta kommer att 
säkerställa att de behöriga myndigheterna snabbt kan reagera på oförutsedd utveckling på 
marknaderna.
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Ändringsförslag 343
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
tillsynsstandarder för fastställande av
följande:

Or. en

Ändringsförslag 344
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
tillsynsstandarder för fastställande av
följande:

Or. en

Motivering

Fastställandet av hur undantagen ska fungera i varje enskilt fall bör grunda sig på direkta 
kunskaper om tillgångsklassen och hur instrumentet handlas. Esma har mer lämpliga 
sakkunskaper på detta område än kommissionen.

Ändringsförslag 345
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 

4. Esma ska, genom bindande tekniska 
standarder, anta bestämmelser som 
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bestämmelser som fastställer följande: fastställer följande:

Or. en

Ändringsförslag 346
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn för att fastställa
följande:

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk fråga som kräver detaljerad kunskap om marknaden. Därför är det 
lämpligare att Esma får detta ansvar.

Ändringsförslag 347
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De order eller bud, priser och det 
orderdjup vid dessa priser som ska 
offentliggöras för varje berörd kategori av 
finansiella instrument i enlighet med 
artikel 7.1.

(a) De order eller bud, priser och det 
orderdjup vid dessa priser som ska 
offentliggöras för varje berörd kategori av 
finansiella instrument där 
transaktionsstorleken understiger 
100 000 EUR i enlighet med artikel 7.1.

Or. en

Motivering

Tröskelvärdet 100 000 EUR är tillräckligt lågt för att inte omfatta handel med stora 
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obligationer som genomförs av stora institutionella investerare (och kommer därmed inte att 
skada likviditeten i någon större utsträckning), men tillräckligt högt för att inbegripa icke-
professionella kunders handel.

Ändringsförslag 348
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De villkor enligt vilka undantag kan 
göras från kravet på uppgifter före handel 
för varje berörd kategori av finansiellt 
instrument i enlighet med punkterna 1 och 
2, på grundval av

(b) De villkor enligt vilka ett instrument
kan anses ha tillräckligt hög likviditet för 
ett kontinuerligt offentliggörande av 
priser och orderdjup i enlighet med 
punkterna 1 och 2 i artikel 7, på grundval 
av

Or. en

Ändringsförslag 349
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De villkor enligt vilka undantag kan 
göras från kravet på uppgifter före handel 
för varje berörd kategori av finansiellt 
instrument i enlighet med punkterna 1 och 
2, på grundval av

(b) De villkor enligt vilka undantag kan 
göras från kravet på uppgifter före handel 
för varje berörd kategori av finansiellt 
instrument i enlighet med punkt 1, på 
grundval av

Or. en

Ändringsförslag 350
Sylvie Goulard
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) marknadsmodell, utgår

Or. en

Ändringsförslag 351
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) marknadsmodell, (i) marknadsmodell, såsom system för 
budbegäran och voice broking-system,

Or. en

Ändringsförslag 352
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) likviditetsprofil, däribland antal och 
typ av marknadsaktörer på en viss 
marknad och andra relevanta kriterier för 
att bedöma likviditeten,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 353
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) likviditetsprofil, däribland antal och 
typ av marknadsaktörer på en viss 
marknad och andra relevanta kriterier för 
att bedöma likviditeten,

(iii) Likviditetsprofil och andra relevanta 
kriterier för att bedöma likviditeten för en 
viss produkt,

Or. en

Ändringsförslag 354
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) likviditetsprofil, däribland antal och 
typ av marknadsaktörer på en viss marknad 
och andra relevanta kriterier för att bedöma 
likviditeten,

(iii) likviditetsprofil, däribland antal och 
typ av marknadsaktörer på en viss marknad 
och andra relevanta kriterier för att bedöma 
likviditeten så att kontinuerliga, 
episodiska och icke-likvida produkter 
behandlas på lämpligt sätt,

Or. en

Ändringsförslag 355
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) likviditetsprofil, däribland antal och 
typ av marknadsaktörer på en viss marknad 
och andra relevanta kriterier för att bedöma 
likviditeten,

(iii) för obligationer, strukturerade 
produkter och utsläppsrätter 
likviditetsprofil, däribland antal och typ av 
marknadsaktörer på en viss marknad och 
andra relevanta kriterier för att bedöma 
likviditeten,
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Or. en

Ändringsförslag 356
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) likviditetsprofil, däribland antal och 
typ av marknadsaktörer på en viss marknad 
och andra relevanta kriterier för att bedöma 
likviditeten,

(iii) en förteckning över instrument som 
anses vara icke-likvida på grundval av 
likviditetsprofil, däribland antal och typ av 
marknadsaktörer på en viss marknad och 
andra relevanta kriterier för att bedöma 
likviditeten,

Or. en

Ändringsförslag 357
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iiia) enskilda marknaders egenskaper, 
däribland antalet och typen av 
marknadsaktörer på en viss marknad,

Or. en

Ändringsförslag 358
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led b – led iv
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) ordervolym eller ordertyp och volym 
för och typ av emission av ett finansiellt 
instrument.

(iv) orderstorlek och ordertyp samt storlek 
för och typ av emission av ett finansiellt 
instrument för att möjliggöra en lämplig 
åtskillnad mellan marknaderna för icke-
professionella kunder, mellanhänder och 
professionella kunder.

Or. en

Motivering

Marknaden för icke-aktierelaterade instrument kan delas in i olika delar i syfte att anpassa 
transparensen efter handeln. Det ideala skulle vara om transaktioner som avser icke-
professionella kunder rapporterades i realtid, transaktioner som avser mellanhänder inom en 
längre tidsfördröjning och stora transaktioner som avser professionella kunder inom en ännu 
längre tidsfördröjning. På det här sättet skulle kraven på transparens efter handel passa de 
olika marknadsaktörernas olika handelsmodeller genom ett enkelt system som lätt skulle 
kunna anpassas till olika instrument.

Ändringsförslag 359
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befogenheter delegeras till kommissionen 
att anta de tillämpningsföreskrifter som 
avses i första stycket i enlighet med 
artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 360
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk fråga som kräver detaljerad kunskap om marknaden. Därför är det 
lämpligare att Esma får detta ansvar.

Ändringsförslag 361
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de förslag till tekniska standarder 
för tillsyn som avses i första stycket i 
enlighet med artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010¹.
______________
¹ EUT: För in datum 12 månader efter det 
att denna förordning har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 362
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 363
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 364
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om likviditeten för en kategori av 
finansiella instrument sjunker under det 
tröskelvärde som fastställs i enlighet med 
punkt 5 b 2 kan den skyldighet som avses i 
artikel 7.1 tillfälligt upphävas av en 
behörig myndighet som ansvarar för 
tillsynen över en eller flera handelsplatser 
där detta finansiella instrument handlas. 
Detta tröskelvärde ska fastställas på 
grundval av objektiva kriterier.
Det tillfälliga upphävandet ska 
inledningsvis gälla för en period av högst 
tre månader räknat från dagen för dess 
offentliggörande på den berörda behöriga 
myndighetens webbplats. Detta tillfälliga 
upphävande får förlängas med fler 
perioder på högst tre månader åt gången 
om skälen för det tillfälliga upphävandet 
kvarstår. Om det tillfälliga upphävandet 
inte förlängs efter denna period av tre 
månader ska det automatiskt upphöra att 
gälla.
Innan dessa skyldigheter upphävs (eller 
upphävandet förlängs) ska den relevanta 
behöriga myndigheten underrätta Esma 
om sitt förslag och sin analys. Esma ska 
så snart som möjligt avge ett yttrande till 
behöriga myndigheter om huruvida Esma 
anser att de villkor som anges i denna 
punkt har uppfyllts.
Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som specificerar de 
parametrar och metoder för beräkning av 
det tröskelvärde för likviditeten som avses 
i punkt 1.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
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anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i förra stycket i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010. De 
parametrar och metoder som 
medlemsstaterna ska tillämpa för att 
beräkna tröskelvärdet ska fastställas på ett 
sådant sätt att när tröskelvärdet nås 
motsvarar detta en betydande minskning 
av omsättningen på handelsplatser som 
omfattas av den anmälande myndighetens 
tillsyn i förhållande till den 
genomsnittliga omsättningsnivån på dessa 
handelsplatser för det berörda finansiella 
instrumentet.

Or. en

Motivering

När det råder extrem stress på marknaden, såsom vid Lehman-kollapsen, återgick en stor del 
av marknaden till voice-handel mellan marknadsaktörerna på vad som tidigare var en likvid 
marknad. Vid sådana tillfällen bör det vara möjligt för de behöriga myndigheterna att 
upphäva kravet på transparens före handel så att marknaden kan återhämta sig.

Ändringsförslag 365
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra pris, volym och tidpunkt för 
de transaktioner som utförts med 
obligationer och strukturerade finansiella 
produkter som tagits upp till handel på en 
reglerad marknad eller för vilka ett 
prospekt har offentliggjorts, för 
utsläppsrätter och för derivat som tagits 
upp till handel eller som handlas på en 
MTF- eller OTF-plattform. Reglerade 

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform ska offentliggöra pris, 
storlek och tidpunkt för de transaktioner 
som utförts med obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF-plattform. Reglerade 
marknader, värdepappersföretag och 
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marknader, värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra alla uppgifter som rör sådana 
transaktioner så nära realtid som det är 
tekniskt möjligt.

marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform ska offentliggöra alla 
uppgifter som rör sådana transaktioner så 
nära realtid som det är tekniskt möjligt, 
och särskilt med en fördröjning på högst 
3 minuter för obligationsmarknader.

Or. en

Motivering

Avsikten med denna ordalydelse är att fastställa den maximala rapporteringsfördröjningen 
för obligationsmarknaderna. Denna artikel ska tillämpas tillsammans med artikel 20 för att 
se till att skapa lika konkurrensvillkor mellan alla handelsplatser, inbegripet OTC-handeln, 
med hänsyn till transparenskraven. Annars, om 20 skulle tömmas på innehåll, skulle det 
minska skälen mot att bli upptagen till handel på en reglerad marknad.

Ändringsförslag 366
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra pris, volym och tidpunkt för 
de transaktioner som utförts med 
obligationer och strukturerade finansiella 
produkter som tagits upp till handel på en 
reglerad marknad eller för vilka ett 
prospekt har offentliggjorts, för 
utsläppsrätter och för derivat som tagits 
upp till handel eller som handlas på en 
MTF- eller OTF-plattform. Reglerade 
marknader, värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra alla uppgifter som rör sådana 
transaktioner så nära realtid som det är 
tekniskt möjligt.

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform ska offentliggöra pris, 
storlek och tidpunkt för de transaktioner 
som utförts med obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF-plattform. Reglerade 
marknader, värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform ska offentliggöra alla 
uppgifter som rör sådana transaktioner så 
nära realtid som det är tekniskt möjligt.

Or. en
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Ändringsförslag 367
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra pris, volym och tidpunkt för 
de transaktioner som utförts med 
obligationer och strukturerade finansiella 
produkter som tagits upp till handel på en 
reglerad marknad eller för vilka ett 
prospekt har offentliggjorts, för 
utsläppsrätter och för derivat som tagits 
upp till handel eller som handlas på en 
MTF- eller OTF-plattform. Reglerade 
marknader, värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra alla uppgifter som rör sådana 
transaktioner så nära realtid som det är 
tekniskt möjligt.

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform ska offentliggöra pris, 
volym och tidpunkt för de transaktioner 
som utförts med obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF-plattform. Reglerade 
marknader, värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform ska offentliggöra alla 
uppgifter som rör sådana transaktioner så 
nära realtid som det är tekniskt möjligt. 
Transparensnivån och hur ofta 
offentliggörandet ska ske ska anpassas 
proportionellt till nationella marknaders 
emissionspraxis, transaktionsstorlek och 
egenskaper.

Or. en

Motivering

Kraven på transparens före och efter handel för finansiella instrument för vilka (särskilt) ett 
prospekt har offentliggjorts är oproportionerliga med hänsyn till att även små kreditinstitut 
kan handla med dessa instrument på mycket begränsade marknader och att nyttan av 
transparensen är liten jämfört med bördan för kreditinstitutet.

Ändringsförslag 368
Markus Ferber
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra pris, volym och tidpunkt för 
de transaktioner som utförts med 
obligationer och strukturerade finansiella 
produkter som tagits upp till handel på en 
reglerad marknad eller för vilka ett 
prospekt har offentliggjorts, för 
utsläppsrätter och för derivat som tagits 
upp till handel eller som handlas på en 
MTF- eller OTF-plattform. Reglerade 
marknader, värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra alla uppgifter som rör sådana 
transaktioner så nära realtid som det är 
tekniskt möjligt.

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra pris, volym och tidpunkt för 
de transaktioner som utförts med 
obligationer och strukturerade finansiella 
produkter som tagits upp till handel på en 
reglerad marknad eller för vilka ett 
prospekt har offentliggjorts, för 
utsläppsrätter och för derivat som tagits 
upp till handel på en reglerad marknad 
eller som handlas på en MTF- eller 
OTF-plattform. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra alla uppgifter som rör sådana 
transaktioner så nära realtid som det är 
tekniskt möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 369
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra pris, volym och tidpunkt för 
de transaktioner som utförts med 
obligationer och strukturerade finansiella 
produkter som tagits upp till handel på en 
reglerad marknad eller för vilka ett 
prospekt har offentliggjorts, för 

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra pris, volym och tidpunkt för 
de transaktioner som utförts med 
obligationer och strukturerade finansiella 
produkter som tagits upp till handel på en 
reglerad marknad för utsläppsrätter och för 
derivat som tagits upp till handel eller som 
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utsläppsrätter och för derivat som tagits 
upp till handel eller som handlas på en 
MTF- eller OTF-plattform. Reglerade 
marknader, värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra alla uppgifter som rör sådana 
transaktioner så nära realtid som det är 
tekniskt möjligt.

handlas på en MTF- eller OTF-plattform. 
Reglerade marknader, värdepappersföretag 
och marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra alla uppgifter som rör sådana 
transaktioner. Transparensnivån och hur 
ofta offentliggörandet ska ske ska 
anpassas proportionellt till nationella 
marknaders emissionspraxis, 
transaktionsstorlek och egenskaper.

Or. en

Motivering

Kraven på transparens efter handel för finansiella instrument för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts är oproportionerliga med hänsyn till att även små kreditinstitut kan handla 
med dessa instrument på mycket begränsade (och icke-reglerade) marknader och att nyttan 
av transparensen är mycket liten jämfört med bördan för kreditinstitutet. Det faktiska och 
praktiska genomförandet skulle resultera i ”osäkerhet” eftersom informationen inte alltid är 
tillgänglig.

Ändringsförslag 370
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra pris, volym och tidpunkt för 
de transaktioner som utförts med 
obligationer och strukturerade finansiella 
produkter som tagits upp till handel på en 
reglerad marknad eller för vilka ett 
prospekt har offentliggjorts, för 
utsläppsrätter och för derivat som tagits 
upp till handel eller som handlas på en 
MTF- eller OTF-plattform. Reglerade 
marknader, värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform ska offentliggöra pris, 
volym och tidpunkt för de transaktioner 
som utförts med obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som omfattas av den 
handelsskyldighet som avses i artikel 24. 
Reglerade marknader, värdepappersföretag 
och marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform ska offentliggöra alla 
uppgifter som rör sådana transaktioner så 
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offentliggöra alla uppgifter som rör sådana 
transaktioner så nära realtid som det är 
tekniskt möjligt.

nära realtid som det är tekniskt möjligt.

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 371
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra pris, volym och tidpunkt för 
de transaktioner som utförts med 
obligationer och strukturerade finansiella 
produkter som tagits upp till handel på en 
reglerad marknad eller för vilka ett 
prospekt har offentliggjorts, för 
utsläppsrätter och för derivat som tagits 
upp till handel eller som handlas på en 
MTF- eller OTF-plattform. Reglerade 
marknader, värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra alla uppgifter som rör sådana 
transaktioner så nära realtid som det är 

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra pris, volym och tidpunkt för 
de transaktioner som utförts med 
obligationer och strukturerade finansiella 
produkter som tagits upp till handel på en 
reglerad marknad, en MTF- eller 
OTF-plattform eller någon annan 
handelsplats eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform. 
Reglerade marknader, värdepappersföretag 
och marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra alla uppgifter som rör sådana 
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tekniskt möjligt. transaktioner så nära realtid som det är 
tekniskt möjligt. När det gäller elektronisk 
handel får fördröjningen innan 
information efter handel är tillgänglig 
inte överstiga två gånger 
utförandelatensen.

Or. en

Ändringsförslag 372
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra pris, volym och tidpunkt för 
de transaktioner som utförts med 
obligationer och strukturerade finansiella 
produkter som tagits upp till handel på en 
reglerad marknad eller för vilka ett 
prospekt har offentliggjorts, för 
utsläppsrätter och för derivat som tagits 
upp till handel eller som handlas på en 
MTF- eller OTF-plattform. Reglerade 
marknader, värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra alla uppgifter som rör sådana 
transaktioner så nära realtid som det är 
tekniskt möjligt.

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra pris, volym och tidpunkt för 
de transaktioner som utförts med 
obligationer och strukturerade finansiella 
produkter som tagits upp till handel på en 
reglerad marknad eller för vilka ett 
prospekt har offentliggjorts, för 
utsläppsrätter och för derivat som omfattas 
av den handelsskyldighet som avses i 
artikel 24. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra alla uppgifter som rör sådana 
transaktioner så nära realtid som det är 
tekniskt möjligt.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag begränsar kraven på transparens efter handel till derivat som omfattas 
av handelsskyldigheten i artikel 24 och skulle innebära att icke-finansiella motparters 
transaktioner som understiger clearingtröskeln enligt EMIR-förordningen inte omfattas av de 
krav på transparens efter handel som marknadsoperatörer som driver MTF-plattformar 
måste iaktta.
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Ändringsförslag 373
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska på rimliga 
affärsvillkor och på icke-diskriminerande 
grunder ge tillträde till de arrangemang de 
använder för att offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 till 
värdepappersföretag som enligt artikel 20 
är skyldiga att offentliggöra uppgifter om 
sina transaktioner med obligationer, 
strukturerade finansiella produkter, 
utsläppsrätter och derivat.

2. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform ska på rimliga affärsvillkor 
och på icke-diskriminerande grunder ge 
tillträde till de arrangemang de använder 
för att offentliggöra den information som 
avses i punkt 1 till värdepappersföretag 
som enligt artikel 20 är skyldiga att 
offentliggöra uppgifter om sina 
transaktioner med obligationer, 
strukturerade finansiella produkter, 
utsläppsrätter och derivat.

Or. en

Ändringsförslag 374
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska på rimliga 
affärsvillkor och på icke-diskriminerande 
grunder ge tillträde till de arrangemang de 
använder för att offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 till 
värdepappersföretag som enligt artikel 20 
är skyldiga att offentliggöra uppgifter om 
sina transaktioner med obligationer, 

2. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska på rimliga 
affärsvillkor och på icke-diskriminerande 
grunder ge faktiskt tillträde till de 
arrangemang de använder för att 
offentliggöra den information som avses i 
punkt 1 till värdepappersföretag som enligt 
artikel 20 är skyldiga att offentliggöra 
uppgifter om sina transaktioner med 
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strukturerade finansiella produkter, 
utsläppsrätter och derivat.

obligationer, strukturerade finansiella 
produkter, utsläppsrätter och derivat.

Or. en

Ändringsförslag 375
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41 anta en 
modell för ett stegvist införande per 
produkt av kraven i punkterna 1 och 2.

Or. en

Motivering

Med tanke på det antal produkter som kommer att omfattas av dessa bestämmelser och den 
anpassning som Esma och kommissionen anser vara nödvändig är det lämpligt med ett 
stegvist införande för att inbegripa mer likvida produkter först.

Ändringsförslag 376
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter ska kunna ge 
tillstånd till reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform att skjuta upp 
offentliggörandet av uppgifter om 
transaktioner baserat på deras typ eller 
volym. Behöriga myndigheter ska framför 
allt kunna tillåta att offentliggörandet 

1. Behöriga myndigheter ska kunna ge 
tillstånd till reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform att skjuta upp 
offentliggörandet av uppgifter om 
transaktioner baserat på:
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skjuts upp när det gäller transaktioner av 
större omfattning än normalt på 
marknaden för ifrågavarande 
obligationer, strukturerade finansiella 
produkter, utsläppsrätter och derivat eller 
den typen av obligation, strukturerad 
finansiell produkt utsläppsrätt eller 
derivat.

(i) marknadsmodell,
(ii) särdrag hos handeln med en produkt,
(iii) enskilda marknaders egenskaper, 
däribland antal och typ av 
marknadsaktörer,
(iv) orderstorlek eller ordertyp, 
handelsmetod och storlek för och typ av 
emission av ett finansiellt instrument,
(v) profil och andra relevanta kriterier för 
bedömning av en viss produkts likviditet,
Kraven som fastställs i denna artikel ska 
endast tillämpas för de finansiella 
instrument som anses vara tillräckligt 
likvida eller för vilka det finns en likvid 
marknad.
Behöriga myndigheter ska ha möjlighet 
att ge tillstånd att skjuta upp 
offentliggörandet när det gäller order av 
större omfattning än normalt på 
marknaden för icke-professionella kunder 
för ifrågavarande obligationer, 
strukturerade finansiella produkter, 
utsläppsrätter eller derivat eller typ eller 
kategori av obligation, strukturerad 
finansiell produkt, utsläppsrätt eller 
derivat, eller när det är frågan om 
väsentlig spridning i enlighet med 
artikel 2.9 i förordning (EG) nr 
2273/2003.
Behöriga myndigheter ska se till att 
hänsyn tas till alla relevanta 
omständigheter, däribland både 
investerares och 
statsobligationsemittenters intressen, när 
beslut fattas om ett uppskjutet 
offentliggörandes typ och omfattning. De 
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behöriga myndigheterna ska se till att 
transparenskraven inte motverkar 
finansiell stabilitet eller regleringssyften, 
såsom att reglera finansinstitut.

Or. en

Motivering

Skyldigheten i artikel 9.1 är inte lämplig för marknader där endast ett litet antal 
professionella investerare är aktiva och där samtliga transaktioner är stora. De behöriga 
myndigheterna bör därför ha möjlighet att godkänna ett uppskjutet offentliggörande av 
samma skäl som de beviljar undantag för transparens före handel.

Ändringsförslag 377
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter ska kunna ge 
tillstånd till reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform att skjuta upp 
offentliggörandet av uppgifter om 
transaktioner baserat på deras typ eller 
volym. Behöriga myndigheter ska framför 
allt kunna tillåta att offentliggörandet 
skjuts upp när det gäller transaktioner av 
större omfattning än normalt på marknaden 
för ifrågavarande obligationer, 
strukturerade finansiella produkter, 
utsläppsrätter och derivat eller den typen 
av obligation, strukturerad finansiell 
produkt utsläppsrätt eller derivat.

1. Behöriga myndigheter ska kunna ge 
tillstånd till reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform att skjuta upp 
offentliggörandet av uppgifter om 
transaktioner baserat på deras typ, 
likviditetsprofil (kontinuerlig, episodisk
eller icke-likvid), särdragen hos handeln 
med en produkt eller volym. Behöriga 
myndigheter ska framför allt kunna tillåta 
att offentliggörandet skjuts upp när det 
gäller transaktioner av större omfattning än 
normalt på marknaden för ifrågavarande 
obligationer, strukturerade finansiella 
produkter, utsläppsrätter och derivat eller 
den typen av obligation, strukturerad 
finansiell produkt utsläppsrätt eller derivat.

Or. en
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Ändringsförslag 378
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter ska kunna ge 
tillstånd till reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform att skjuta upp 
offentliggörandet av uppgifter om 
transaktioner baserat på deras typ eller 
volym. Behöriga myndigheter ska framför 
allt kunna tillåta att offentliggörandet 
skjuts upp när det gäller transaktioner av 
större omfattning än normalt på marknaden 
för ifrågavarande obligationer, 
strukturerade finansiella produkter, 
utsläppsrätter och derivat eller den typen 
av obligation, strukturerad finansiell 
produkt utsläppsrätt eller derivat.

1. Behöriga myndigheter ska kunna ge 
tillstånd till reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform att skjuta upp 
offentliggörandet av uppgifter om 
transaktioner baserat på deras typ eller 
volym. Behöriga myndigheter ska framför 
allt kunna tillåta att offentliggörandet 
skjuts upp när det gäller transaktioner av 
större omfattning än normalt på marknaden 
för ifrågavarande obligationer, 
strukturerade finansiella produkter, 
utsläppsrätter och derivat eller den typen 
av obligation, strukturerad finansiell 
produkt utsläppsrätt eller derivat.

Or. en

Ändringsförslag 379
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter ska kunna ge 
tillstånd till reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform att skjuta upp 
offentliggörandet av uppgifter om 
transaktioner baserat på deras typ eller 
volym. Behöriga myndigheter ska framför 
allt kunna tillåta att offentliggörandet 
skjuts upp när det gäller transaktioner av

1. Behöriga myndigheter ska kunna ge 
tillstånd till reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform att skjuta upp 
offentliggörandet av transaktioner av 
avsevärt större omfattning än normalt på 
marknaden för ifrågavarande obligationer, 
strukturerade finansiella produkter, 
utsläppsrätter och derivat eller den typen 
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större omfattning än normalt på marknaden 
för ifrågavarande obligationer, 
strukturerade finansiella produkter, 
utsläppsrätter och derivat eller den typen 
av obligation, strukturerad finansiell 
produkt utsläppsrätt eller derivat.

av obligation, strukturerad finansiell 
produkt utsläppsrätt eller derivat.

Or. en

Ändringsförslag 380
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Behöriga myndigheter ska framför allt ha 
möjlighet att skjuta upp offentliggörandet 
av uppgifter när det gäller order av större 
omfattning än normalt på marknaden för 
icke-professionella kunder för 
ifrågavarande obligationer, strukturerade 
finansiella produkter, utsläppsrätter eller 
derivat eller typ eller kategori av 
obligation, strukturerad finansiell 
produkt, utsläppsrätt eller derivat.

Or. en

Ändringsförslag 381
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Reglerade marknader, värdepappersföretag 
och marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska på förhand 
inhämta tillstånd från behöriga 
myndigheter för de föreslagna 

Reglerade marknader, värdepappersföretag 
och marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform ska på förhand inhämta 
tillstånd från behöriga myndigheter för de 
föreslagna arrangemangen för uppskjutet 



AM\901886SV.doc 41/186 PE489.477v01-00

SV

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

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

Or. en

Ändringsförslag 382
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 383
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, genom delegerade 2. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
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akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som fastställer följande:

standarder för tillsyn för att fastställa
följande:

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 384
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 385
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Villkoren för att ge tillstånd, för varje 
berörd enskild kategori av instrument, att 
skjuta upp offentliggörandet av 
transaktioner till en reglerad marknad, ett 
värdepappersföretag, däribland en 
systematisk internhandlare, ett 

(b) Villkoren för att ge tillstånd, för varje 
berörd enskild kategori av instrument, att 
skjuta upp offentliggörandet av 
transaktioner till en reglerad marknad, ett 
värdepappersföretag, däribland en 
systematisk internhandlare, ett 



AM\901886SV.doc 43/186 PE489.477v01-00

SV

värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör som driver en 
MTF- eller OTF-plattform, och de 
kriterier som ska gälla när det fastställs för 
vilka transaktioner man på grundval av 
volym eller typ av obligation, strukturerad 
finansiell produkt, utsläppsrätt och derivat 
kan tillåta att offentliggörandet skjuts upp 
och/eller att uppgifter om 
transaktionsvolymen får utelämnas.

värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör som driver en 
MTF-plattform, och de kriterier som ska 
gälla när det fastställs för vilka 
transaktioner man på grundval av volym 
och typ av obligation, strukturerad 
finansiell produkt, utsläppsrätt och derivat 
kan tillåta att offentliggörandet skjuts upp.

Or. en

Motivering

Effekten av denna ordalydelse blir att se till att uppskjutna offentliggöranden baseras på 
storlek ”och” typ av obligation för att se till att undantaget inte diskriminerar per typ av 
obligation. Transparens bör gälla för alla typer av obligationer för att förhindra oväntat 
regelarbitrage och bevara lika konkurrensvillkor. Dessutom bör storleken för transaktionen 
med obligationer alltid offentliggöras, även vid ett uppskjutet offentliggörande.

Ändringsförslag 386
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Villkoren för att ge tillstånd, för varje 
berörd enskild kategori av instrument, att 
skjuta upp offentliggörandet av 
transaktioner till en reglerad marknad, ett 
värdepappersföretag, däribland en 
systematisk internhandlare, ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör som driver en 
MTF- eller OTF-plattform, och de 
kriterier som ska gälla när det fastställs för 
vilka transaktioner man på grundval av 
volym eller typ av obligation, strukturerad 
finansiell produkt, utsläppsrätt och derivat 
kan tillåta att offentliggörandet skjuts upp 
och/eller att uppgifter om 
transaktionsvolymen får utelämnas.

(b) Villkoren för att ge tillstånd, för varje 
berörd enskild kategori av instrument, att 
skjuta upp offentliggörandet av 
transaktioner till en reglerad marknad, ett 
värdepappersföretag, däribland en 
systematisk internhandlare, ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör som driver en 
MTF-plattform, och de kriterier som ska 
gälla när det fastställs för vilka 
transaktioner man på grundval av volym 
eller typ av obligation, strukturerad 
finansiell produkt, utsläppsrätt och derivat 
kan tillåta att offentliggörandet skjuts upp 
och/eller att uppgifter om 
transaktionsvolymen får utelämnas.
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Or. en

Ändringsförslag 387
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Villkoren för att ge tillstånd, för varje 
berörd enskild kategori av instrument, att 
skjuta upp offentliggörandet av 
transaktioner till en reglerad marknad, ett 
värdepappersföretag, däribland en 
systematisk internhandlare, ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör som driver en 
MTF- eller OTF-plattform, och de kriterier 
som ska gälla när det fastställs för vilka 
transaktioner man på grundval av volym 
eller typ av obligation, strukturerad 
finansiell produkt, utsläppsrätt och derivat 
kan tillåta att offentliggörandet skjuts upp 
och/eller att uppgifter om 
transaktionsvolymen får utelämnas.

(b) Villkoren för att ge tillstånd, för varje 
berörd enskild kategori av instrument, att 
skjuta upp offentliggörandet av 
transaktioner till en reglerad marknad, ett 
värdepappersföretag, däribland en 
systematisk internhandlare, ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör som driver en 
MTF- eller OTF-plattform, och de kriterier 
som ska gälla när det fastställs för vilka 
transaktioner man på grundval av volym 
eller typ av obligation, strukturerad 
finansiell produkt, utsläppsrätt och derivat 
kan tillåta att offentliggörandet skjuts upp 
och/eller att uppgifter om 
transaktionsvolymen och/eller 
sammanslagning av transaktioner får 
utelämnas.

Or. en

Motivering

Det bör vara möjligt att vid behov offentliggöra uppgifter om transaktioner i samlad form.

Ändringsförslag 388
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Villkoren för att ge tillstånd, för varje 
berörd enskild kategori av instrument, att 
skjuta upp offentliggörandet av 
transaktioner till en reglerad marknad, ett 
värdepappersföretag, däribland en 
systematisk internhandlare, ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör som driver en 
MTF- eller OTF-plattform, och de 
kriterier som ska gälla när det fastställs 
för vilka transaktioner man på grundval 
av volym eller typ av obligation, 
strukturerad finansiell produkt, 
utsläppsrätt och derivat kan tillåta att 
offentliggörandet skjuts upp och/eller att 
uppgifter om transaktionsvolymen får 
utelämnas.

(b) De villkor enligt vilka 
offentliggörandet av uppgifter efter 
handel får skjutas upp för varje berörd 
enskild kategori av finansiellt instrument i 
enlighet med punkt 1, på grundval av

(i) marknadsmodell,
(ii) särdrag hos handeln med en produkt,
(iii) enskilda marknaders egenskaper, 
däribland antal och typ av 
marknadsaktörer,
(iv) orderstorlek eller ordertyp, 
handelsmetod och volym för och typ av 
emission av ett finansiellt instrument,
(v) profil och andra relevanta kriterier för 
bedömning av en viss produkts likviditet.

Or. en

Motivering

Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som anger de villkor enligt vilka 
offentliggörandet av uppgifter efter handel får skjutas upp.

Ändringsförslag 389
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 390
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska göra de 
uppgifter som avses i artiklarna 3–10 
tillgängliga för allmänheten genom att 
uppgifterna före och efter handel erbjuds 
separat.

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- plattform ska göra de uppgifter som 
avses i artiklarna 3–10 tillgängliga för 
allmänheten genom att uppgifterna före 
och efter handel erbjuds separat.

Or. en

Ändringsförslag 391
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som preciserar vilka 
uppgifter före och efter handel, inklusive 
detaljnivå, som ska offentliggöras i 
enlighet med punkt 1.

2. Kommissionen ska, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som preciserar vilka 
uppgifter före och efter handel, inklusive 
detaljnivå, som ska offentliggöras i 
enlighet med punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 392
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som preciserar vilka 
uppgifter före och efter handel, inklusive 
detaljnivå, som ska offentliggöras i 
enlighet med punkt 1.

2. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn i syfte att precisera
vilka uppgifter före och efter handel, 
inklusive detaljnivå, som ska offentliggöras 
i enlighet med punkt 1.

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

Or. en

Ändringsförslag 393
Sławomir Witold Nitras

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som preciserar vilka 
uppgifter före och efter handel, inklusive 
detaljnivå, som ska offentliggöras i 
enlighet med punkt 1.

2. Efter samråd med Esma får
kommissionen, genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 41, anta bestämmelser 
som preciserar vilka uppgifter före och 
efter handel, inklusive detaljnivå, som ska 
offentliggöras i enlighet med punkt 1.

Or. pl

Ändringsförslag 394
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader och MTF- och 
OTF-plattformar ska på rimliga 
affärsvillkor göra de uppgifter som avses i 
artiklarna 3–10 tillgängliga för 
allmänheten. Uppgifterna ska 
tillhandahållas kostnadsfritt 15 minuter 
efter det att en transaktion har 
offentliggjorts.

1. Reglerade marknader och MTF- och 
OTF-plattformar ska på rimliga 
affärsvillkor göra de uppgifter som avses i 
artiklarna 3–10 tillgängliga för 
allmänheten. Uppgifterna ska 
tillhandahållas helt kostnadsfritt för alla 
parter, både kommersiella och offentliga, 
15 minuter efter det att en transaktion har 
offentliggjorts.

Or. en

Motivering

En tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation ska göra ”information tillgänglig för 
allmänheten så nära realtid som det är tekniskt möjligt, på rimliga affärsmässiga villkor”.

Ändringsförslag 395
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader och MTF- och 
OTF-plattformar ska på rimliga 
affärsvillkor göra de uppgifter som avses i 
artiklarna 3–10 tillgängliga för 
allmänheten. Uppgifterna ska 
tillhandahållas kostnadsfritt 15 minuter 
efter det att en transaktion har 
offentliggjorts.

1. Reglerade marknader och 
MTF-plattformar ska på rimliga 
affärsvillkor göra de uppgifter som avses i 
artiklarna 3–10 tillgängliga för 
allmänheten. Uppgifterna ska 
tillhandahållas kostnadsfritt 15 minuter 
efter det att en transaktion har 
offentliggjorts.

Or. en

Ändringsförslag 396
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader och MTF- och 
OTF-plattformar ska på rimliga 
affärsvillkor göra de uppgifter som avses i 
artiklarna 3–10 tillgängliga för 
allmänheten. Uppgifterna ska 
tillhandahållas kostnadsfritt 15 minuter 
efter det att en transaktion har 
offentliggjorts.

1. Reglerade marknader och MTF- och 
OTF-plattformar ska på rimliga 
affärsvillkor göra de uppgifter som avses i 
artiklarna 3–10 tillgängliga för allmänheten 
och garantera ett effektivt icke-
diskriminerande tillträde till 
informationen. Uppgifterna ska 
tillhandahållas kostnadsfritt 15 minuter 
efter det att en transaktion har 
offentliggjorts.

Or. en

Ändringsförslag 397
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som klargör vad som avses 
med rimliga affärsvillkor för att 
offentliggöra uppgifter i enlighet med 
punkt 1.

2. Kommissionen ska, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som klargör vad som avses 
med rimliga affärsvillkor för att 
offentliggöra uppgifter i enlighet med 
punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 398
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som klargör vad som avses 
med rimliga affärsvillkor för att 
offentliggöra uppgifter i enlighet med 
punkt 1.

2. Kommissionen ska, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som klargör vad som avses 
med rimliga affärsvillkor för att 
offentliggöra uppgifter i enlighet med 
punkt 1.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att komplettera lagstiftningen på det här området för att effektivt kunna 
tillämpa resten av artikeln.

Ändringsförslag 399
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Kapitel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överblickbarhet när det gäller Överblickbarhet när det gäller 
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värdepappersföretag (även systematiska 
internhandlare) som bedriver OTC-handel

värdepappersföretag och 
värdepappersföretag som agerar som
systematiska internhandlare som bedriver 
OTC-handel

Or. en

Ändringsförslag 400
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Kapitel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överblickbarhet när det gäller 
värdepappersföretag (även systematiska 
internhandlare) som bedriver 
OTC-handel

Överblickbarhet när det gäller 
handelsplatser med bilaterala system, 
även OTC-plattformar

Or. en

Motivering

I nuvarande MiFID klassificeras SI-handlare helt korrekt som en handelsplats och OTC görs 
till ett undantag från detta. För att inte skapa förvirring bör plattformar för systematiska 
internhandlare även i fortsättningen definieras som en handelsplats. Systematiska 
internhandlare är inte heller någon underkategori av OTC. Snarare bör OTC vara 
undantaget i bilaterala system.

Ändringsförslag 401
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Systematiska interhandlare i aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument 
ska offentliggöra ett fast bud i sådana 
aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat och andra liknande finansiella 

1. Systematiska interhandlare i aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument 
ska offentliggöra ett fast bud i sådana 
aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat och andra liknande finansiella 



PE489.477v01-00 52/186 AM\901886SV.doc

SV

instrument som är upptagna till handel på 
en reglerad marknad eller handlas på en 
MTF- eller OTF-plattform och för vilka 
de är systematiska internhandlare och det 
finns en likvid marknad. I fråga om aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument 
för vilka det saknas en likvid marknad ska 
de systematiska internhandlarna på begäran 
ge bud till sina kunder.

instrument som är upptagna till handel på 
en reglerad marknad eller handlas på en 
MTF-plattform och för vilka de är 
systematiska internhandlare och det finns 
en likvid marknad. I fråga om aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument 
för vilka det saknas en likvid marknad ska 
de systematiska internhandlarna på begäran 
ge bud till sina kunder.

Or. en

Ändringsförslag 402
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Alla transaktioner med aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument 
som inte utgör koncerninterna 
transaktioner enligt artikel 2a i 
förordning (EU) nr …/… [EMIR] och 
som inte genomförs på en reglerad 
marknad eller på en MTF- eller OTC-
plattform ska genomföras genom ett 
värdepappersföretag som är en 
systematisk internhandlare såvida inte
a) transaktionen inbegriper en 
primäremittering av instrumentet eller
b) ingen systematisk internhandlare är 
tillgänglig för instrumentet i fråga, eller 
användningen av en tillgänglig 
systematisk internhandlare inte skulle 
vara förenlig med åtaganden gentemot 
kunder för vars räkning transaktionen 
utförs eller definitionen av en systematisk 
internhandlare.
2. Alla transaktioner i obligationer, 
strukturerade finansiella produkter som 
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tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, i utsläppsrätter och derivat 
som är godtagbara för clearing eller som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller handlas på en MTF- eller 
OTF-plattform, och som inte omfattas av 
handelsskyldigheten i artikel 26, som inte 
genomförs på en reglerad marknad, en 
MTF- eller OTF-plattform eller en 
handelsplats i tredjeland enligt villkor 
som bedömts som likvärdiga i enlighet 
med artikel 26.4, ska genomföras via en 
systematisk internhandlare såvida inte
a) transaktionen inbegriper en 
primäremittering av instrumentet eller
b) ingen systematisk internhandlare är 
tillgänglig för instrumentet i fråga, eller 
användningen av en tillgänglig 
systematisk internhandlare inte skulle 
vara förenlig med åtaganden gentemot 
kunder för vars räkning transaktionen 
utförs eller definitionen av en systematisk 
internhandlare.

Or. en

Motivering

Ett viktigt mål med förordningen är att all organiserad handel ska bedrivas på reglerade 
handelsplatser och att OTC-handel ska begränsas till transaktioner som utförs tillfälligt, på 
ad hoc-basis och oregelbundet.

Ändringsförslag 403
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna artikel och artiklarna 14, 15 och 
16 ska gälla för systematiska 
internhandlare när de utför transaktioner 

2. Denna artikel och artiklarna 14, 15 och 
16 ska gälla för systematiska 
internhandlare när de utför transaktioner 
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som är mindre eller lika stora som 
standardvolymen på marknaden. 
Systematiska internhandlare som endast 
utför transaktioner som är större än 
standardvolymen på marknaden ska inte 
omfattas av bestämmelserna i denna 
artikel.

som är mindre eller lika stora som 
standardstorleken på marknaden. 
Systematiska internhandlare som endast 
utför transaktioner som är större än 
standardvolymen på marknaden eller som 
utför transaktioner som är mindre än 
standardstorleken på marknaden där 
utförande av en order i flera värdepapper 
är en del av en enda transaktion ska inte 
omfattas av bestämmelserna i denna 
artikel.

Or. en

Motivering

Programhandel bör uteslutas från kravet på transparens när den genererar order som är 
mindre än standardstorleken på marknaden. Detta eftersom programhandelns verksamhet i 
sin helhet avser stor institutionell handel.

Ändringsförslag 404
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Systematiska internhandlare får besluta 
om den eller de volymer för vilka de 
offentliggör bud. Den minsta volymen av 
ett bud ska minst motsvara 10 % av 
standardvolymen på marknaden för en 
aktie, ett depåbevis, en börshandlad fond, 
ett certifikat eller ett annat liknande 
finansiellt instrument. För en specifik aktie, 
ett specifikt depåbevis, en specifik 
börshandlad fond, ett specifikt certifikat 
eller ett specifikt annat liknande finansiellt 
instrument ska varje bud innehålla ett 
bestämt köp- och/eller säljpris eller 
bestämda köp- och/eller säljpriser för en 
eller flera volymer som kan motsvara upp 
till standardvolymen på marknaden för den 
kategori av aktier, depåbevis, börshandlade 
fonder, certifikat eller andra liknande 

3. Systematiska internhandlare får besluta 
om den eller de volymer för vilka de 
offentliggör bud. Den minsta volymen av 
ett bud ska minst motsvara 10 % av 
standardvolymen på marknaden för en 
aktie, ett depåbevis, en börshandlad fond, 
ett certifikat eller ett annat liknande 
finansiellt instrument. För en specifik aktie, 
ett specifikt depåbevis, en specifik 
börshandlad fond, ett specifikt certifikat 
eller ett specifikt annat liknande finansiellt 
instrument ska varje bud innehålla ett 
bestämt köp- och säljpris eller bestämda 
köp- och säljpriser för en eller flera 
volymer som kan motsvara upp till 
standardvolymen på marknaden för den 
kategori av aktier, depåbevis, börshandlade 
fonder, certifikat eller andra liknande 
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finansiella instrument som det finansiella 
instrumentet tillhör. Priset eller priserna 
ska även återspegla de rådande villkoren på 
marknaden för aktien, depåbeviset, den 
börshandlade fonden, certifikatet eller det 
andra liknande finansiella instrumentet i 
fråga.

finansiella instrument som det finansiella 
instrumentet tillhör. Priset eller priserna 
ska även återspegla de rådande villkoren på 
marknaden för aktien, depåbeviset, den 
börshandlade fonden, certifikatet eller det 
andra liknande finansiella instrumentet i 
fråga.

Or. de

Ändringsförslag 405
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. För att säkerställa en effektiv värdering 
av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat och andra liknande finansiella 
instrument och maximera 
värdepappersföretagens möjligheter att 
uppnå bästa möjliga affär för sina kunder, 
ska kommissionen genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41 anta 
bestämmelser som specificerar de faktorer 
som ska beaktas i samband med det 
offentliggörande av ett fast bud som avses i 
punkt 1 och med fastställandet av den 
standardvolym på marknaden som avses i 
punkt 2.

7. För att säkerställa en effektiv värdering 
av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat och andra liknande finansiella 
instrument och maximera 
värdepappersföretagens möjligheter att 
uppnå bästa möjliga affär för sina kunder, 
ska Esma utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn i syfte att fastställa 
de faktorer som ska beaktas i samband med 
det offentliggörande av ett fast bud som 
avses i punkt 1 och med fastställandet av 
den standardstorlek på marknaden som 
avses i punkt 2.

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

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 406
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Skyldighet att handla OTC genom 

systematiska internhandlare
1. Alla transaktioner med aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument 
som inte utgör koncerninterna 
transaktioner enligt artikel 2a i 
förordning (EU) nr …/… [EMIR] och 
som inte genomförs på en reglerad 
marknad, eller på en MTF- eller 
OTF-plattform ska genomföras genom en 
systematisk internhandlare såvida inte 
transaktionen inbegriper en 
primäremittering av instrumentet eller 
utförs på OTC-basis.
2. Alla transaktioner i obligationer, 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, i utsläppsrätter och derivat 
som är godtagbara för clearing eller som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller handlas på en MTF- eller 
OTF-plattform, och som inte omfattas av 
handelsskyldigheten i artikel 26, som inte 
genomförs på en reglerad marknad, en 
MTF- eller OTF-plattform eller en 
handelsplats i tredjeland enligt villkor 
som bedömts som likvärdiga i enlighet 
med artikel 26.4, ska genomföras via en 
systematisk internhandlare såvida inte 
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transaktionen inbegriper en 
primäremittering av instrumentet.

Or. en

Motivering

Om ett värdepappersföretag inte längre skulle ha möjlighet att erbjuda OTC-handel skulle 
detta skada värdepappersföretagets möjlighet att förvalta investerarnas intressen. Om ett 
värdepappersföretag kan hitta intresse för en större order eller icke-likvida instrument måste 
det även vara möjligt för värdepappersföretaget att utföra denna order och därigenom 
tillhandahålla den förväntade tjänsten till kunderna i fråga.

Ändringsförslag 407
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Skyldighet att handla OTC genom 

systematiska internhandlare
1. Alla transaktioner med aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument 
som inte utgör koncerninterna 
transaktioner enligt artikel 3 i förordning 
(EU) nr …/… [EMIR] och som inte 
genomförs på en reglerad marknad eller 
MTF-plattform ska genomföras genom en 
systematisk internhandlare såvida inte 
transaktionen inbegriper en 
primäremittering av instrumentet. Detta 
krav ska inte gälla för transaktioner av 
stor omfattning i enlighet med 
definitionen i artikel 4.
2. Alla transaktioner i obligationer, 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, i utsläppsrätter och derivat 
som är godtagbara för clearing eller som 
tagits upp till handel på en reglerad 
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marknad eller handlas på en MTF- eller 
OTF-plattform, och som inte omfattas av 
handelsskyldigheten i artikel 26, som inte 
genomförs på en reglerad marknad, en 
MTF- eller OTF-plattform eller en 
handelsplats i tredjeland enligt villkor
som bedömts som likvärdiga i enlighet 
med artikel 26.4, ska genomföras via en 
systematisk internhandlare såvida inte 
transaktionen inbegriper en 
primäremittering av instrumentet. Detta 
krav ska inte gälla för transaktioner som 
är av stor omfattning i enlighet med 
definitionen i artikel 8.

Or. en

Ändringsförslag 408
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Handel genom systematiska 
internhandlare och OTC
1. Transaktioner med aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat och andra 
liknande finansiella instrument som inte 
utgör koncerninterna transaktioner enligt 
artikel 2a i förordning (EU) nr …/… 
[EMIR] och som inte genomförs på en 
reglerad marknad, eller på en 
MTF-plattform ska genomföras genom en 
systematisk internhandlare såvida inte 
transaktionerna utförs på OTC-basis och 
utmärker sig genom att de utförs 
tillfälligt, ad-hoc och oregelbundet.
2. Transaktioner i obligationer, 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, i utsläppsrätter och derivat 
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som är godtagbara för clearing eller som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller handlas på en MTF- eller 
OTF-plattform, och som inte omfattas av 
handelsskyldigheten i artikel 26, som inte 
genomförs på en reglerad marknad, en 
MTF- eller OTF-plattform eller en 
handelsplats i tredjeland enligt villkor 
som bedömts som likvärdiga i enlighet 
med artikel 26.4, ska genomföras via en 
systematisk internhandlare såvida inte 
transaktionerna utförs på OTC-basis och 
utmärker sig genom att de utförs 
tillfälligt, ad-hoc eller oregelbundet.

Or. en

Ändringsförslag 409
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Systematiska internhandlare ska 
utföra de order de mottar åtminstone 
inom spreaden för de handelsplatser där 
de finansiella instrument är noterade och 
som har den högsta likviditeten eller till 
ett pris som är mer fördelaktigt för deras 
kunder.

Or. en

Ändringsförslag 410
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Systematiska internhandlare ska, 
samtidigt som de uppfyller sina 
förpliktelser enligt artikel 27 i direktiv [nya 
MiFID], utföra de order de mottar från sina 
kunder när det gäller aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat och andra 
liknande finansiella instrument för vilka de 
är systematiska internhandlare till 
budpriserna vid den tidpunkt då ordern 
mottas.

2. Systematiska internhandlare ska, 
samtidigt som de uppfyller sina 
förpliktelser enligt artikel 27 i direktiv [nya 
MiFID], utföra de order de mottar från sina 
kunder till den storlek som budet avser 
eller mindre när det gäller aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument 
för vilka de är systematiska internhandlare 
till budpriserna vid den tidpunkt då ordern 
mottas eller ett sådant annat pris som 
skulle uppfylla den systematiska 
internhandlarens skyldighet enligt 
artikel 27 i direktiv [nya MiFID]. 

Or. en

Motivering

Klargörande för att se till att systematiska internhandlare kan utföra stora order till ett bättre 
pris, såsom är fallet när det gäller mindre order, i de fall detta är berättigat. En anpassning 
till punkt 4 i samma artikel.

Ändringsförslag 411
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Systematiska internhandlare får även 
utföra order de mottar från sina 
professionella kunder till priser som 
skiljer sig från deras budpriser utan att 
behöva uppfylla de krav som anges i 
punkt 2, när det gäller transaktioner där 
utförande av en order i flera värdepapper 
är en del av en enda transaktion eller i 
fråga om order som är underkastade 
andra villkor än det aktuella 
marknadspriset.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 412
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att säkerställa en effektiv värdering 
av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat och andra liknande finansiella 
instrument och maximera 
värdepappersföretagens möjligheter att 
uppnå bästa möjliga affär för sina kunder, 
ska kommissionen genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41 anta 
bestämmelser som specificerar kriterierna 
för när priserna ligger inom ett 
offentliggjort intervall nära 
marknadsförhållandena i enlighet med 
punkt 2.

5. För att säkerställa en effektiv värdering 
av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat och andra liknande finansiella 
instrument och maximera 
värdepappersföretagens möjligheter att 
uppnå bästa möjliga affär för sina kunder, 
ska Esma utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn i syfte att fastställa 
kriterierna för när priserna ligger inom ett 
offentliggjort intervall nära 
marknadsförhållandena i enlighet med 
punkt 2.

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 413
Sławomir Witold Nitras
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att säkerställa en effektiv värdering 
av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat och andra liknande finansiella 
instrument och maximera 
värdepappersföretagens möjligheter att 
uppnå bästa möjliga affär för sina kunder, 
ska kommissionen genom delegerade akter 
i enlighet med artikel 41 anta bestämmelser 
som specificerar kriterierna för när priserna 
ligger inom ett offentliggjort intervall nära 
marknadsförhållandena i enlighet med 
punkt 2.

5. För att säkerställa en effektiv värdering 
av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat och andra liknande finansiella 
instrument och maximera 
värdepappersföretagens möjligheter att 
uppnå bästa möjliga affär för sina kunder, 
ska kommissionen genom delegerade akter,
efter samråd med Esma och i enlighet med 
artikel 41, anta bestämmelser som 
specificerar kriterierna för när priserna 
ligger inom ett offentliggjort intervall nära 
marknadsförhållandena i enlighet med 
punkt 2.

Or. pl

Ändringsförslag 414
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som klargör vad som avses 
med rimliga affärsvillkor för 
offentliggörande av bud enligt punkt 1.

6. Kommissionen ska, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som klargör vad som avses 
med rimliga affärsvillkor för att 
offentliggöra uppgifter i enlighet med 
punkt 1.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att komplettera lagstiftningen på det här området för att faktiskt kunna 
tillämpa resten av artikeln.
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Ändringsförslag 415
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa en effektiv värdering 
av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat och andra liknande finansiella 
instrument och maximera 
värdepappersföretagens möjligheter att 
uppnå bästa möjliga affär för sina kunder, 
ska kommissionen genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41 anta 
bestämmelser som anger

3. För att säkerställa en effektiv värdering 
av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat och andra liknande finansiella 
instrument och maximera 
värdepappersföretagens möjligheter att 
uppnå bästa möjliga affär för sina kunder, 
ska Esma utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn i syfte att fastställa

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 416
Sławomir Witold Nitras

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa en effektiv värdering 
av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat och andra liknande finansiella 
instrument och maximera 
värdepappersföretagens möjligheter att 
uppnå bästa möjliga affär för sina kunder, 
ska kommissionen genom delegerade akter 
i enlighet med artikel 41 anta bestämmelser 
som anger

3. För att säkerställa en effektiv värdering 
av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat och andra liknande finansiella 
instrument och maximera 
värdepappersföretagens möjligheter att 
uppnå bästa möjliga affär för sina kunder, 
ska kommissionen genom delegerade akter, 
efter samråd med Esma och i enlighet med 
artikel 41, anta bestämmelser som anger

Or. pl
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Ändringsförslag 417
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 418
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Systematiska internhandlare ska lämna 
fasta bud i obligationer och strukturerade 
finansiella produkter som tagits upp till 
handel på en reglerad marknad eller för 
vilka ett prospekt har offentliggjorts, i 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som tagits upp 
till handel på en reglerad marknad eller 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform, 
när följande villkor är uppfyllda:

1. Systematiska internhandlare ska lämna 
fasta bud i de obligationer eller
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad, en MTF- eller OTF-plattform, i 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som tagits upp 
till handel på en reglerad marknad eller 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform, 
och för vilka de är systematiska 
internhandlare och för vilka det finns en 
likvid marknad i enlighet med villkoren i 
artikel 8, när följande villkor är uppfyllda:

Or. en
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Ändringsförslag 419
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Systematiska internhandlare ska lämna 
fasta bud i obligationer och strukturerade 
finansiella produkter som tagits upp till 
handel på en reglerad marknad eller för 
vilka ett prospekt har offentliggjorts, i 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som tagits 
upp till handel på en reglerad marknad eller 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform, 
när följande villkor är uppfyllda:

1. Systematiska internhandlare ska lämna 
fasta bud till icke-professionella kunder i 
de obligationer eller strukturerade 
finansiella produkter som tagits upp till 
handel på en reglerad marknad eller
handlas på en MTF- eller OTF-plattform, 
i utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing och som tagits upp 
till handel på en reglerad marknad eller 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform, 
för vilka de är systematiska 
internhandlare och för vilka det finns en 
likvid marknad, när följande villkor är 
uppfyllda:

a) De uppmanas att lämna ett fast bud av 
en kund till den systematiska 
internhandlaren.
b) De samtycker till att lämna ett fast bud.
c) Undantag har inte medgetts från kravet 
på uppgifter före handel i enlighet med 
artikel 8.
d) Budet avser en storlek som motsvarar 
eller är mindre än den storlek som är 
typisk för icke-professionella kunder och 
som är specifik för instrumentet.
Denna artikel ska gälla för systematiska 
internhandlare när de utför transaktioner 
upp till en storlek som är typisk på 
marknaden för icke-professionella 
kunder. Systematiska internhandlare som 
endast utför transaktioner som är större 
än storleken på marknaden för icke-
professionella kunder ska inte omfattas av 
bestämmelserna i denna artikel.
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Or. en

Motivering

Kraven på transparens före handel bör vara striktare för likvida instrument än för mindre 
likvida instrument. För närvarande är reglerna för systematiska internhandlare för icke-
aktierelaterade instrument mer omfattande än motsvarande regler för aktier. Genom att göra 
en anpassning till kraven för systematiska internhandlare i aktier garanterar denna text att 
kraven för att ställa kurser på räntepapper och derivat är åtminstone lika flexibla som aktier. 
För närvarande är dessa mer normativa. Kriterierna för storleken på marknaden för icke-
professionella kunder måste fastställas.

Ändringsförslag 420
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Systematiska internhandlare ska lämna 
fasta bud i obligationer och strukturerade 
finansiella produkter som tagits upp till 
handel på en reglerad marknad eller för 
vilka ett prospekt har offentliggjorts, i 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som tagits upp 
till handel på en reglerad marknad eller 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform, 
när följande villkor är uppfyllda:

1. Systematiska internhandlare ska lämna 
fasta bud i obligationer och strukturerade 
finansiella produkter som tagits upp till 
handel på en reglerad marknad eller för 
vilka ett prospekt har offentliggjorts, i 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som tagits upp 
till handel på en reglerad marknad eller 
handlas på en MTF-plattform, när följande 
villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 421
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Systematiska internhandlare ska lämna 
fasta bud i obligationer och strukturerade 
finansiella produkter som tagits upp till 
handel på en reglerad marknad eller för 

1. Systematiska internhandlare ska på 
begäran lämna fasta bud i följande 
instrument:
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vilka ett prospekt har offentliggjorts, i 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som tagits 
upp till handel på en reglerad marknad eller 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform, 
när följande villkor är uppfyllda:

(i) aktier, obligationer och strukturerade 
finansiella produkter som tagits upp till 
handel på en reglerad marknad och för 
vilka ett prospekt har offentliggjorts,

ii) utsläppsrätter och
(iii) derivat som måste avvecklas centralt 
och som tagits upp till handel på en 
reglerad marknad eller handlas på en 
MTF- eller OTF-plattform.

Or. en

Motivering

Skyldigheten för systematiska internhandlare att offentliggöra fasta bud måste definieras 
strikt för att se till att den passar marknadsstrukturen för varje specifikt instrument, särskilt 
deras likviditet. Reglerna för systematiska internhandlare måste även ta hänsyn till de olika 
kundkategoriernas behov och erbjuda den mest relevanta transparensnivån.

Ändringsförslag 422
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Systematiska internhandlare ska lämna 
fasta bud i obligationer och strukturerade 
finansiella produkter som tagits upp till 
handel på en reglerad marknad eller för 
vilka ett prospekt har offentliggjorts, i 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som tagits 
upp till handel på en reglerad marknad 
eller handlas på en MTF- eller 
OTF-plattform, när följande villkor är 
uppfyllda:

1. Systematiska internhandlare ska lämna 
fasta bud i obligationer och strukturerade 
finansiella produkter som tagits upp till 
handel på en reglerad marknad eller för 
vilka ett prospekt har offentliggjorts, i 
utsläppsrätter och derivat som omfattas av 
den handelsskyldighet som avses i 
artikel 24, när följande villkor är 
uppfyllda:
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Denna skyldighet att offentliggöra gäller 
inte sådana icke-finansiella motparters 
derivattransaktioner som på ett objektivt 
mätbart sätt minskar de risker som är 
direkt kopplade till affärsverksamheten 
eller likviditetsfinansieringen. 

Or. en

Motivering

Att kräva att systematiska internhandlare ska ange samma pris för ett visst instrument till alla 
kunder skulle hindra dem från att differentiera priserna beroende på den risk som är kopplad 
till motparten, vilket är mycket viktigt när det handlar om för kunden skräddarsydda 
derivattransaktioner med icke-finansiella bolag. Kravet att lämna bud bör därför begränsas 
till derivat som inte är skräddarsydda för kunden, som är tillräckligt likvida och som därför 
måste tas upp till handel på en reglerad marknad eller på en MTF-plattform. 

Ändringsförslag 423
Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Systematiska internhandlare ska lämna 
fasta bud i obligationer och strukturerade 
finansiella produkter som tagits upp till 
handel på en reglerad marknad eller för 
vilka ett prospekt har offentliggjorts, i 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som tagits 
upp till handel på en reglerad marknad 
eller handlas på en MTF- eller 
OTF-plattform, när följande villkor är 
uppfyllda:

1. Systematiska internhandlare ska lämna 
fasta bud i obligationer och strukturerade 
finansiella produkter som tagits upp till 
handel på en reglerad marknad eller för 
vilka ett prospekt har offentliggjorts, i 
utsläppsrätter och derivat som omfattas av 
den handelsskyldighet som avses i 
artikel 24, när följande villkor är 
uppfyllda:

Or. en

Motivering

Att kräva att systematiska internhandlare ska ange samma pris för ett visst instrument till alla 
kunder skulle hindra dem från att differentiera priserna beroende på den risk som är kopplad 
till motparten, vilket är mycket viktigt när det handlar om för kunden skräddarsydda 
derivattransaktioner med icke-finansiella bolag. Kravet att lämna bud bör därför begränsas 
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till derivat som omfattas av den handelsskyldighet som avses i artikel 24.

Ändringsförslag 424
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Systematiska internhandlare ska lämna 
fasta bud i obligationer och strukturerade 
finansiella produkter som tagits upp till 
handel på en reglerad marknad eller för 
vilka ett prospekt har offentliggjorts, i 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som tagits 
upp till handel på en reglerad marknad 
eller handlas på en MTF- eller OTF-
plattform, när följande villkor är 
uppfyllda:

1. Systematiska internhandlare ska lämna 
fasta bud i följande instrument:

(i) obligationer och strukturerade 
finansiella produkter som tagits upp till 
handel på en reglerad marknad och för 
vilka ett prospekt har offentliggjorts enligt 
kraven i direktiv 2003/71/EG,
ii) utsläppsrätter och
(iii) derivat som, baserat på den kund som 
begär budet, måste avvecklas centralt och 
som tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller handlas på en MTF- eller 
OTF-plattform, utan regler som 
begränsar tillträdet för kunder.

Or. en

Ändringsförslag 425
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led -1 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Den skyldighet att offentliggöra bud 
som anges i första stycket gäller endast 
om samtliga följande villkor är uppfyllda:
a) Den systematiska internhandlaren 
uppmanas att lämna bud av en kund.
b) Budet avser ett instrument som är 
likvit.
c) Budet avser en storlek som motsvarar 
eller är mindre än den storlek som är 
typisk för marknaden för icke-
professionella kunder. 
d) I förväg fastställd giltighetstid för 
budet.
e) Den systematiska internhandlaren 
samtycker till att offentliggöra budet.

Or. en

Motivering

Skyldigheten för systematiska internhandlare att offentliggöra fasta bud måste definieras 
strikt för att se till att den passar marknadsstrukturen för varje specifikt instrument, särskilt 
deras likviditet. Reglerna för systematiska internhandlare måste även ta hänsyn till de olika 
kundkategoriernas behov och erbjuda den mest relevanta transparensnivån.

Ändringsförslag 426
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De uppmanas att lämna bud av en 
kund till den systematiska 
internhandlaren.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 427
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De samtycker till att lämna ett bud. utgår

Or. en

Ändringsförslag 428
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Systematiska internhandlare får när 
som helst uppdatera eller dra tillbaka sina 
bud för att ta hänsyn till förändrade 
marknadsvillkor eller för att korrigera 
tekniska fel.

Or. en

Ändringsförslag 429
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Systematiska internhandlare ska göra de 
fasta buden enligt punkt 1 tillgängliga för 
andra kunder till värdepappersföretaget på 
ett objektivt icke-diskriminerande sätt 
enligt sin gängse affärspolicy.

2. Systematiska internhandlare ska göra de 
fasta buden enligt punkt 1 tillgängliga för 
andra kunder till värdepappersföretaget på 
ett objektivt icke-diskriminerande sätt 
enligt sin gängse affärspolicy.
Systematiska internhandlare ska, på 
grundval av denna affärspolicy, tillåtas 
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avgöra vilka investerare de ger tillgång till 
sina bud. Det ska finnas tydliga 
bestämmelser som reglerar tillgången till 
buden. Systematiska internhandlare får 
vägra att ingå eller får avbryta 
affärsförbindelser med investerare på 
grundval av affärsmässiga överväganden 
som investerarens kreditvärdighet, 
motpartsrisk och den slutliga 
avvecklingen av transaktionen.

Or. en

Ändringsförslag 430
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Systematiska internhandlare ska göra de 
fasta buden enligt punkt 1 tillgängliga för 
andra kunder till värdepappersföretaget på 
ett objektivt icke-diskriminerande sätt 
enligt sin gängse affärspolicy.

2. Systematiska internhandlare ska på 
begäran göra de fasta buden enligt punkt 1 
tillgängliga för andra kunder till 
värdepappersföretaget på ett objektivt icke-
diskriminerande sätt enligt sin gängse 
affärspolicy. Systematiska internhandlare 
ska, på grundval av denna affärspolicy, 
tillåtas avgöra vilka investerare de ger 
tillgång till sina bud. Det ska finnas 
tydliga bestämmelser som reglerar 
tillgången till buden, däribland 
affärsmässiga överväganden som 
investerarens kreditvärdighet, 
motpartsrisk och den slutliga 
avvecklingen av transaktionen.

Or. en

Motivering

Kraven på transparens före handel bör vara striktare för likvida instrument än för mindre 
likvida instrument. För närvarande är reglerna för systematiska internhandlare för icke-
aktierelaterade instrument mer restriktiva än motsvarande regler för aktier. Genom att göra 
en anpassning till kraven för systematiska internhandlare när det gäller aktier, garanterar 
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denna ändring att kraven på att ställa kurser på räntepapper och derivat åtminstone är lika 
flexibla som aktier. För närvarande är dessa mer normativa.

Ändringsförslag 431
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Systematiska internhandlare ska göra de 
fasta buden enligt punkt 1 tillgängliga för 
andra kunder till värdepappersföretaget på 
ett objektivt icke-diskriminerande sätt 
enligt sin gängse affärspolicy.

2. Systematiska internhandlare ska göra de 
fasta buden enligt punkt 1 tillgängliga för 
andra kunder till värdepappersföretaget på 
ett objektivt icke-diskriminerande sätt 
enligt sin gängse affärspolicy.
Systematiska internhandlare får 
uppdatera sina bud för att ta hänsyn till 
förändrade marknadsvillkor eller för att 
korrigera fel.

Or. en

Motivering

För att till fullo tillämpa reglerna för systematiska internhandlare är det nödvändigt att 
operatörerna kan ta hänsyn till marknadsvillkoren, eftersom de i annat fall endast kommer att 
ange höga priser för att undvika någon som helst risk.

Ändringsförslag 432
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Systematiska internhandlare ska göra de 
fasta buden enligt punkt 1 tillgängliga för 
andra kunder till värdepappersföretaget på 
ett objektivt icke-diskriminerande sätt 
enligt sin gängse affärspolicy.

2. Systematiska internhandlare ska göra de 
fasta buden enligt punkt 1 tillgängliga för 
andra kunder till värdepappersföretaget på 
ett objektivt icke-diskriminerande sätt 
enligt sin gängse affärspolicy såvida 
transaktionsstorleken understiger 
100 000 EUR.
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Or. en

Ändringsförslag 433
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Systematiska internhandlare ska göra de 
fasta buden enligt punkt 1 tillgängliga för 
andra kunder till värdepappersföretaget på
ett objektivt icke-diskriminerande sätt 
enligt sin gängse affärspolicy.

2. När budet avser en storlek som 
motsvarar eller är mindre än den storlek 
som är specifik för instrumentet ska
systematiska internhandlare göra de fasta 
buden tillgängliga för andra kunder till 
värdepappersföretaget på ett objektivt icke-
diskriminerande sätt enligt sin gängse 
affärspolicy.

Or. en

Motivering

Obligatoriskt offentliggörande av samtliga bud skulle eventuellt få en snedvridande effekt på 
obligationens pris och hindra investerare från att lägga order.

Ändringsförslag 434
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Systematiska internhandlare ska göra de 
fasta buden enligt punkt 1 tillgängliga för 
andra kunder till värdepappersföretaget på 
ett objektivt icke-diskriminerande sätt 
enligt sin gängse affärspolicy.

2. Systematiska internhandlare ska göra de 
fasta buden enligt punkt 1 tillgängliga för 
andra kunder till värdepappersföretaget på 
ett objektivt icke-diskriminerande sätt 
enligt sin gängse affärspolicy såvida budet 
avser en storlek som motsvarar eller är 
mindre än den storlek som är specifik för 
instrumentet.

Or. en
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Ändringsförslag 435
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Systematiska internhandlare ska göra 
de fasta buden enligt punkt 1 tillgängliga 
för andra kunder till 
värdepappersföretaget på ett objektivt 
icke-diskriminerande sätt enligt sin 
gängse affärspolicy.

2. Den skyldighet att offentliggöra bud 
som anges i första stycket gäller endast 
om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a) Den systematiska internhandlaren 
uppmanas att lämna bud av en kund som 
vill utföra en order.
b) Budet avser ett instrument som är 
likvit.
c) Budet avser en storlek som motsvarar 
eller är mindre än den storlek som är 
normal för marknaden. 
d) Den systematiska internhandlaren 
samtycker till att offentliggöra budet.

Or. en

Ändringsförslag 436
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De ska åta sig att utföra transaktioner 
med varje annan kund för vilken budet 
gjorts tillgängligt enligt de offentliggjorda 
villkoren, när budet avser en volym som 
motsvarar eller är mindre än den volym 
som är specifik för instrumentet.

3. De ska åta sig att utföra transaktioner 
med varje annan kund för vilken budet 
gjorts tillgängligt enligt de offentliggjorda 
villkoren, när budet avser en storlek som 
motsvarar eller är mindre än den storlek för 
marknaden för icke-professionella kunder
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som är specifik för instrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 437
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De ska åta sig att utföra transaktioner 
med varje annan kund för vilken budet 
gjorts tillgängligt enligt de offentliggjorda 
villkoren, när budet avser en volym som 
motsvarar eller är mindre än den volym 
som är specifik för instrumentet.

3. De ska åta sig att utföra transaktioner 
med varje annan kund för vilken budet 
gjorts tillgängligt enligt sin gängse 
affärspolicy, när budet avser en storlek 
som motsvarar eller är mindre än den 
storlek som är specifik för instrumentet.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att precisera att när ett bud görs tillgängligt för andra kunder kan hänsyn 
tas till omständigheter som motpartsrisk osv. enligt den gängse affärspolicyn.

Ändringsförslag 438
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De ska åta sig att utföra transaktioner 
med varje annan kund för vilken budet 
gjorts tillgängligt enligt de offentliggjorda 
villkoren, när budet avser en volym som 
motsvarar eller är mindre än den volym 
som är specifik för instrumentet.

3. De ska åta sig att utföra transaktioner 
med varje annan kund för vilken budet 
gjorts tillgängligt enligt de offentliggjorda 
villkoren, när budet avser en storlek som 
motsvarar eller är mindre än en 
transaktionsstorlek på 100 000 EUR.
Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn i syfte att ändra eller 
uppdatera detta tröskelvärde, eller 
tillhandahålla olika tröskelvärden för 
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specifika instrument, särskilt när 
likviditeten är av betydelse.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 439
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De ska åta sig att utföra transaktioner 
med varje annan kund för vilken budet 
gjorts tillgängligt enligt de offentliggjorda 
villkoren, när budet avser en volym som 
motsvarar eller är mindre än den volym 
som är specifik för instrumentet.

3. Systematiska internhandlare får när 
som helst uppdatera eller ändra sina bud 
för att ta hänsyn till förändrade 
marknadsvillkor eller för att korrigera 
tekniska fel.

Or. en

Ändringsförslag 440
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Systematiska internhandlare ska ha rätt 
att fastställa icke-diskriminerande och 
överblickbara gränser för antalet 
transaktioner de åtar sig att utföra med 
kunder inom ramen för ett bud.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 441
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Systematiska internhandlare ska ha rätt 
att fastställa icke-diskriminerande och 
överblickbara gränser för antalet 
transaktioner de åtar sig att utföra med 
kunder inom ramen för ett bud.

4. Systematiska internhandlare ska ha rätt 
att fastställa icke-diskriminerande och 
överblickbara gränser för antalet 
transaktioner de åtar sig att utföra med 
kunder inom ramen för ett bud i enlighet 
med punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 442
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bud som lämnas enligt punkt 1 och 
som motsvarar eller understiger den 
volym som avses i punkt 3 ska 
offentliggöras på ett sätt som är 
lättillgängligt för andra marknadsaktörer 
på rimliga affärsvillkor.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 443
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Buden ska utformas så att de 
garanterar att företaget uppfyller sina 
skyldigheter enligt artikel 27 i direktiv 
[nya MiFID], och ska återspegla de 
rådande marknadsvillkoren vad avser de 
priser som gäller vid transaktioner med 
samma eller liknande instrument på 
reglerade marknader eller MTF- och 
OTF-plattformar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 444
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Buden ska utformas så att de garanterar 
att företaget uppfyller sina skyldigheter 
enligt artikel 27 i direktiv [nya MiFID], 
och ska återspegla de rådande 
marknadsvillkoren vad avser de priser som 
gäller vid transaktioner med samma eller 
liknande instrument på reglerade 
marknader eller MTF- och 
OTF-plattformar.

6. Buden för storlekar som är typisk för 
icke-professionella kunder ska utformas så 
att de garanterar att företaget uppfyller sina 
skyldigheter enligt artikel 27 i direktiv [nya 
MiFID], och ska återspegla de rådande 
marknadsvillkoren vad avser de priser som 
gäller vid transaktioner med samma eller 
liknande instrument på reglerade 
marknader eller MTF- och 
OTF-plattformar.

Or. en

Ändringsförslag 445
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Buden ska utformas så att de garanterar 
att företaget uppfyller sina skyldigheter 
enligt artikel 27 i direktiv [nya MiFID], 
och ska återspegla de rådande 
marknadsvillkoren vad avser de priser som 
gäller vid transaktioner med samma eller 
liknande instrument på reglerade 
marknader eller MTF- och 
OTF-plattformar.

6. Buden ska utformas så att de garanterar 
att företaget uppfyller sina skyldigheter 
enligt artikel 27 i direktiv [nya MiFID], 
och ska återspegla de rådande 
marknadsvillkoren vad avser de priser som 
gäller vid transaktioner med samma eller 
liknande instrument på reglerade 
marknader eller MTF-plattformar.

Or. en

Ändringsförslag 446
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Ett värdepappersföretag som agerar 
som en systematisk internhandlare i de 
instrument som anges i artikel 17.1 ska 
upprätta och upprätthålla effektiva system 
och förfaranden, som är relevanta för 
värdepappersföretagets verksamhet som 
systematisk internhandlare, för 
regelbunden övervakning av att dess 
kunder följer dess regler och förfaranden. 
En systematisk internhandlare ska 
övervaka de transaktioner som dess 
kunder genomför i dess system, så att 
brott mot dessa regler och förfaranden, 
otillbörliga handelsvillkor eller 
uppförande som kan innebära 
marknadsmissbruk kan konstateras.

Or. en

Motivering

För att reglerna för systematiska internhandlare ska användas avseende handelsskyldigheten 
för derivat, måste det omfatta ytterligare system och kontroller för att säkerställa att det är 
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motståndskraftigt och säkert.

Ändringsförslag 447
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Systematiska internhandlare får 
uppdatera sina bud för att ta hänsyn till 
förändrade marknadsvillkor.

Or. en

Motivering

Systematiska internhandlare måste kunna uppdatera sina bud enligt fluktuationerna på 
marknaden.

Ändringsförslag 448
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Transparensnivån och hur ofta 
offentliggörande ska ske, ska anpassas 
proportionellt till nationella marknaders 
emissionspraxis, transaktionsstorlek och 
egenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 449
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. En systematisk internhandlare ska 
rapportera betydande överträdelser av 
dess regler och förfaranden, otillbörliga 
marknadsförhållanden eller uppförande 
som kan innebära marknadsmissbruk till 
den behöriga myndigheten. En 
systematisk internhandlare ska också 
utan dröjsmål förse den myndighet som är 
behörig för utredning och lagföring av 
marknadsmissbruk med relevanta 
upplysningar och fullt ut stödja denna vid 
utredning och lagföring av 
marknadsmissbruk i eller med hjälp av 
dess system.

Or. en

Motivering

För att reglerna för systematiska internhandlare ska användas avseende handelsskyldigheten 
för derivat, måste det omfatta ytterligare system och kontroller för att säkerställa att det är 
motståndskraftigt och säkert.

Ändringsförslag 450
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter och Esma ska 
övervaka tillämpningen av denna artikel 
vad avser de volymer vid vilka bud görs 
tillgängliga för kunder till 
värdepappersföretaget respektive för andra 
marknadsaktörer vad avser företagets 
övriga handelsverksamhet, samt i vilken 
grad buden återspeglar de rådande 
marknadsvillkoren vid transaktioner med 
samma eller liknande instrument på 
reglerade marknader eller på MTF- eller 
OTF-plattformar. Inom två år från och 

1. Behöriga myndigheter och Esma ska 
övervaka tillämpningen av denna artikel 
vad avser de storlekar vid vilka bud görs 
tillgängliga för kunder till 
värdepappersföretaget respektive för andra 
marknadsaktörer vad avser företagets 
övriga handelsverksamhet, samt i vilken 
grad buden återspeglar de rådande 
marknadsvillkoren vid transaktioner med 
samma eller liknande instrument på 
reglerade marknader eller på 
MTF-plattformar. Inom två år från och 
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med dagen för ikraftträdandet ska Esma 
rapportera till kommissionen om 
tillämpningen av denna artikel. Vid 
betydande budavgivning och handel 
alldeles över den tröskel som avses i artikel 
17.3 eller utanför de rådande 
marknadsvillkoren, ska de rapportera till 
kommissionen före denna tidsfrist.

med dagen för ikraftträdandet ska Esma 
rapportera till kommissionen om 
tillämpningen av denna artikel. Vid 
betydande budavgivning och handel
alldeles över den tröskel som avses i artikel 
17.3 eller utanför de rådande 
marknadsvillkoren, ska de rapportera till 
kommissionen före denna tidsfrist.

Or. en

Ändringsförslag 451
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som specificerar de volymer 
enligt artikel 17.3 vid vilka ett 
värdepappersföretag ska utföra 
transaktioner med varje annan kund som 
budet gjorts tillgängligt för.

2. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som fastställer de
storlekar enligt artikel 17.3 vid vilka ett 
värdepappersföretag ska utföra 
transaktioner med varje annan kund som 
budet gjorts tillgängligt för.

Or. en

Motivering

Detta bör vara ett tekniskt beslut som fattas av Esma, eftersom Esma har lämpligare 
sakkunskap på detta område än kommissionen.

Ändringsförslag 452
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, genom delegerade 2. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
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akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som specificerar de volymer 
enligt artikel 17.3 vid vilka ett 
värdepappersföretag ska utföra 
transaktioner med varje annan kund som 
budet gjorts tillgängligt för.

standarder för tillsyn som fastställer de 
storlekar enligt artikel 17 vid vilka ett 
värdepappersföretag ska utföra 
transaktioner med varje annan kund som 
budet gjorts tillgängligt för. Sådana 
storlekar ska motsvara den storlek som 
normalt gäller för en icke-professionell 
investerare i den relevanta 
underkategorin av instrument inom en 
tillgångsklass.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den …*. 
Kommissionen ska få befogenhet att anta 
de tekniska standarder för tillsyn som 
avses i första stycket, i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Motivering

För att skydda icke-professionella kunder samtidigt som likviditeten stöds på marknaderna 
för professionella kunder bör skyldigheterna att offentliggöra bud före handel, som gäller för 
systematiska internhandlare som handlar med icke-aktierelaterade instrument, gälla 
transaktioner av en storlek som är typisk för icke-professionella kunder i den relevanta 
underkategorin av instrument. Detta är en teknisk fråga som kräver ingående 
marknadskunskap och det är därför lämpligare att ansvaret överlåts åt Esma.

Ändringsförslag 453
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som specificerar de volymer 
enligt artikel 17.3 vid vilka ett 
värdepappersföretag ska utföra 
transaktioner med varje annan kund som 
budet gjorts tillgängligt för.

2. Kommissionen ska, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som specificerar de storlekar 
enligt artikel 17.3 vid vilka ett 
värdepappersföretag ska utföra 
transaktioner med varje annan kund som 
budet gjorts tillgängligt för. Det ska anges 
att syftet med dessa bestämmelser är att 
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öka transparensen för icke-professionella 
investerare samt fastställas kategorier av 
instrument med avseende på 
tillgångsklasser, volym och likviditet.

Or. en

Ändringsförslag 454
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som klargör vad som avses 
med rimliga affärsvillkor för 
offentliggörande av bud enligt artikel 17.5.

3. Kommissionen ska, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som klargör vad som avses 
med rimliga affärsvillkor för 
offentliggörande av bud enligt artikel 17.5.

Or. en

Ändringsförslag 455
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som klargör vad som avses 
med rimliga affärsvillkor för 
offentliggörande av bud enligt artikel 17.5.

3. Kommissionen ska, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som klargör vad som avses 
med rimliga affärsvillkor för 
offentliggörande av bud enligt artikel 17.5.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att komplettera lagstiftningen på det här området för att faktiskt kunna 
tillämpa resten av artikeln.
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Ändringsförslag 456
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i punkt 2 i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.
_______________
1 EUT, för in det datum som infaller 
12 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 457
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat eller andra 
liknande finansiella instrument som tagits 
upp till handel på en reglerad marknad eller 
som handlas på en MTF- eller 
OTF-plattform, ska offentliggöra uppgifter 
om pris och volym för dessa transaktioner 
samt om den tidpunkt då de genomfördes. 
Denna information ska offentliggöras 
genom ett godkänt 

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat eller andra 
liknande finansiella instrument som tagits 
upp till handel på en reglerad marknad eller 
som handlas på en MTF-plattform, ska 
offentliggöra uppgifter om pris och volym 
för dessa transaktioner samt om den 
tidpunkt då de genomfördes. Denna 
information ska offentliggöras genom ett 
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publiceringsarrangemang. godkänt publiceringsarrangemang.

Or. en

Ändringsförslag 458
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat eller andra 
liknande finansiella instrument som tagits 
upp till handel på en reglerad marknad eller 
som handlas på en MTF- eller 
OTF-plattform, ska offentliggöra uppgifter 
om pris och volym för dessa transaktioner 
samt om den tidpunkt då de genomfördes. 
Denna information ska offentliggöras 
genom ett godkänt 
publiceringsarrangemang.

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat eller andra 
liknande finansiella instrument som tagits 
upp till handel på en reglerad marknad eller 
som handlas på en MTF-plattform, ska 
offentliggöra uppgifter om pris och volym 
för dessa transaktioner samt om den 
tidpunkt då de genomfördes. Denna 
information ska offentliggöras genom ett 
godkänt publiceringsarrangemang.

Or. en

Ändringsförslag 459
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat eller andra 
liknande finansiella instrument som tagits 
upp till handel på en reglerad marknad eller 
som handlas på en MTF- eller 

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat eller andra 
liknande finansiella instrument som tagits 
upp till handel på en reglerad marknad eller 
som handlas på en MTF- eller 
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OTF-plattform, ska offentliggöra uppgifter 
om pris och volym för dessa transaktioner 
samt om den tidpunkt då de genomfördes. 
Denna information ska offentliggöras 
genom ett godkänt 
publiceringsarrangemang.

OTF-plattform, ska offentliggöra uppgifter 
om pris och volym för dessa transaktioner 
samt om den tidpunkt då de genomfördes. 
Denna information ska offentliggöras 
genom ett godkänt 
publiceringsarrangemang. Uppgifterna ska 
tillhandahållas helt kostnadsfritt för alla 
parter, både kommersiella och offentliga, 
15 minuter efter det att en transaktion har 
offentliggjorts.

Or. en

Motivering

Information tillgänglig för allmänheten så nära realtid som det är tekniskt möjligt, på rimliga 
affärsmässiga villkor.

Ändringsförslag 460
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat eller andra 
liknande finansiella instrument som tagits 
upp till handel på en reglerad marknad eller 
som handlas på en MTF- eller 
OTF-plattform, ska offentliggöra uppgifter 
om pris och volym för dessa transaktioner 
samt om den tidpunkt då de genomfördes. 
Denna information ska offentliggöras 
genom ett godkänt 
publiceringsarrangemang.

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat eller andra 
liknande finansiella instrument som tagits 
upp till handel på en reglerad marknad eller 
som handlas på en MTF- eller 
OTF-plattform, ska så nära realtid som det 
är tekniskt möjligt offentliggöra uppgifter 
om pris och volym för dessa transaktioner 
samt om den tidpunkt då de genomfördes. 
Denna information ska offentliggöras 
genom ett godkänt 
publiceringsarrangemang.

Or. en
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Ändringsförslag 461
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat eller andra 
liknande finansiella instrument som tagits 
upp till handel på en reglerad marknad eller 
som handlas på en MTF- eller 
OTF-plattform, ska offentliggöra uppgifter 
om pris och volym för dessa transaktioner 
samt om den tidpunkt då de genomfördes. 
Denna information ska offentliggöras 
genom ett godkänt 
publiceringsarrangemang.

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat eller andra 
liknande finansiella instrument som tagits 
upp till handel på en reglerad marknad eller 
som handlas på en MTF- eller 
OTF-plattform, ska offentliggöra uppgifter 
om pris och volym för dessa transaktioner 
samt om den tidpunkt då de genomfördes. 
Denna information ska offentliggöras 
genom ett godkänt 
publiceringsarrangemang så nära realtid 
som det är tekniskt möjligt. När det gäller 
elektronisk handel får fördröjningen 
innan information efter handel är 
tillgänglig inte överstiga två gånger 
utförandelatensen.

Or. en

Ändringsförslag 462
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information som offentliggörs i 
enlighet med punkt 1 och tidsfristerna för 
offentliggörandet av den ska 
överensstämma med de krav som antagits i 
enlighet med artikel 6. Om de 
bestämmelser som antagits i enlighet med 
artikel 6 föreskriver en förlängd tidsfrist 
för vissa slag av transaktioner med aktier, 

2. Den information som offentliggörs i 
enlighet med punkt 1 och tidsfristerna för 
offentliggörandet av den ska 
överensstämma med de krav som antagits i 
enlighet med artikel 6. Om de 
bestämmelser som antagits i enlighet med 
artikel 6 föreskriver en förlängd tidsfrist 
för vissa slag av transaktioner med aktier, 
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depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
eller andra liknande finansiella instrument 
ska en sådan möjlighet även gälla för 
sådana transaktioner då de genomförs 
utanför en reglerad marknad eller en 
MTF- eller OTF-plattform.

depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
eller andra liknande finansiella instrument 
ska en sådan möjlighet även gälla för 
sådana transaktioner då de genomförs 
utanför en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform.

Or. en

Ändringsförslag 463
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information som offentliggörs i 
enlighet med punkt 1 och tidsfristerna för 
offentliggörandet av den ska 
överensstämma med de krav som antagits i 
enlighet med artikel 6. Om de 
bestämmelser som antagits i enlighet med 
artikel 6 föreskriver en förlängd tidsfrist 
för vissa slag av transaktioner med aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
eller andra liknande finansiella instrument 
ska en sådan möjlighet även gälla för 
sådana transaktioner då de genomförs 
utanför en reglerad marknad eller en 
MTF- eller OTF-plattform.

2. Den information som offentliggörs i 
enlighet med punkt 1 och tidsfristerna för 
offentliggörandet av den ska 
överensstämma med de krav som antagits i 
enlighet med artikel 6. Om de 
bestämmelser som antagits i enlighet med 
artikel 6 föreskriver en förlängd tidsfrist 
för vissa slag av transaktioner med aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
eller andra liknande finansiella instrument 
ska en sådan möjlighet även gälla för 
sådana transaktioner då de genomförs 
utanför en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform.

Or. en

Ändringsförslag 464
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får, genom delegerade 3. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
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akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som fastställer följande:

standarder för tillsyn för att specificera
följande:

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 465
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) märken för att identifiera och göra 
åtskillnad mellan de olika typerna av 
transaktioner, däribland 
OTC-transaktioner, beroende på deras 
karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 466
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 467
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Esma ska fastställa de principer och 
kriterier enligt vilka värdepappersföretag 
som utför relativt små 
transaktionsstorlekar när det gäller aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra finansiella instrument, 
utsläppsrätter och derivat ska undantas 
från bestämmelserna rörande utnyttjandet 
av godkända publiceringsarrangemang 
enligt punkt 1. I sådana fall ska Esma 
fastställa särskilda bestämmelser för 
minimiinnehållet i och formatet för den 
information som offentliggörs genom 
användning av företagets egna 
rapporteringssystem. 

Or. en

Motivering

Små mellanhänder som kan påvisa att de utför små transaktionsvolymer i sådana finansiella 
instrument och produkter som anges i artiklarna 19 och 20 skulle drabbas av 
oproportionerligt höga löpande kostnader för att iaktta bestämmelsen om offentliggörande 
efter handel genom utnyttjande av godkända publiceringsarrangemang. Det bör därför finnas 
en undantagsbestämmelse för dessa mellanhänder som grundas på principer och kriterier 
som fastställs av Esma, som skulle möjliggöra offentliggörande genom användning av 
företagets egna rapporteringssystem. Denna konstruktion skulle inte innebära något hinder 
för bestämmelserna om offentliggörande efter handel och innebära flexibilitet och 
proportionalitet.

Ändringsförslag 468
Alfredo Pallone
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Esma ska fastställa de principer och 
kriterier enligt vilka värdepappersföretag 
som utför relativt små 
transaktionsvolymer när det gäller aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra finansiella instrument, 
utsläppsrätter och derivat ska undantas 
från bestämmelserna rörande utnyttjandet 
av godkända publiceringsarrangemang 
enligt punkt 1. I sådana fall ska Esma 
fastställa särskilda bestämmelser för 
minimiinnehållet i och formatet för den 
information som offentliggörs genom 
användning av företagets egna 
rapporteringssystem. 

Or. en

Motivering

Små mellanhänder som kan påvisa att de har små transaktionsvolymer i sådana finansiella 
instrument och produkter som anges i artiklarna 19 och 20 skulle högst sannolikt drabbas av 
oproportionerligt höga löpande kostnader för att iaktta bestämmelsen om offentliggörande 
efter handel genom utnyttjande av godkända publiceringsarrangemang. Det bör därför finnas 
en undantagsbestämmelse för dessa mellanhänder som grundas på principer och kriterier 
som fastställs av Esma, som skulle möjliggöra offentliggörande genom användning av 
företagets egna rapporteringssystem. 

Ändringsförslag 469
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
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marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, eller transaktioner med 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som 
rapporteras till centrala transaktionsregister 
i enlighet med artikel [6] i förordning 
[EMIR] eller som tagits upp till handel på 
en reglerad marknad eller som handlas på 
en MTF- eller OTF-plattform, ska 
offentliggöra uppgifter om pris och volym 
för dessa transaktioner samt om den 
tidpunkt då de genomfördes. Denna 
information ska offentliggöras genom ett 
godkänt publiceringsarrangemang.

marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, eller transaktioner med 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som 
rapporteras till centrala transaktionsregister 
i enlighet med artikel [6] i förordning 
[EMIR] eller som tagits upp till handel på 
en reglerad marknad eller som handlas på 
en MTF-plattform, ska offentliggöra 
uppgifter om pris och volym för dessa 
transaktioner samt om den tidpunkt då de 
genomfördes. Denna information ska 
offentliggöras genom ett godkänt 
publiceringsarrangemang.

Or. en

Ändringsförslag 470
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, eller transaktioner med 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som 
rapporteras till centrala transaktionsregister 
i enlighet med artikel [6] i förordning 
[EMIR] eller som tagits upp till handel på 
en reglerad marknad eller som handlas på 
en MTF- eller OTF-plattform, ska 
offentliggöra uppgifter om pris och volym 
för dessa transaktioner samt om den 
tidpunkt då de genomfördes. Denna 
information ska offentliggöras genom ett 
godkänt publiceringsarrangemang.

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, eller transaktioner med 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som 
rapporteras till centrala transaktionsregister 
i enlighet med artikel [6] i förordning 
[EMIR] eller som tagits upp till handel på 
en reglerad marknad eller som handlas på 
en MTF-plattform, ska offentliggöra 
uppgifter om pris och volym för dessa 
transaktioner samt om den tidpunkt då de 
genomfördes. Denna information ska 
offentliggöras genom ett godkänt 
publiceringsarrangemang.

Or. en
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Ändringsförslag 471
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, eller transaktioner med 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som 
rapporteras till centrala 
transaktionsregister i enlighet med 
artikela[6] i förordning [EMIR] eller som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller som handlas på en 
MTF- eller OTF-plattform, ska 
offentliggöra uppgifter om pris och volym 
för dessa transaktioner samt om den 
tidpunkt då de genomfördes. Denna 
information ska offentliggöras genom ett 
godkänt publiceringsarrangemang.

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, eller transaktioner med 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som tagits upp 
till handel på en reglerad marknad eller 
som handlas på en MTF- eller 
OTF-plattform, ska offentliggöra uppgifter 
om pris och volym för dessa transaktioner 
samt om den tidpunkt då de genomfördes. 
Denna information ska offentliggöras 
genom ett godkänt 
publiceringsarrangemang.

Or. en

Motivering

OTC utan avveckling, som fortfarande rapporteras till transaktionsregister, är inte tillräckligt 
standardiserade för att ett offentliggörande av priset skulle vara användbart. Se även MiFID 
skäl 29 för att undvika dubbel rapportering.

Ändringsförslag 472
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, eller transaktioner med 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som 
rapporteras till centrala transaktionsregister 
i enlighet med artikel [6] i förordning 
[EMIR] eller som tagits upp till handel på 
en reglerad marknad eller som handlas på 
en MTF- eller OTF-plattform, ska 
offentliggöra uppgifter om pris och volym 
för dessa transaktioner samt om den 
tidpunkt då de genomfördes. Denna 
information ska offentliggöras genom ett 
godkänt publiceringsarrangemang.

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, eller transaktioner med 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som 
rapporteras till centrala transaktionsregister 
i enlighet med artikel [9] i förordning 
[EMIR] eller som tagits upp till handel på 
en reglerad marknad eller som handlas på 
en MTF- eller OTF-plattform, ska 
offentliggöra uppgifter om pris och volym 
för dessa transaktioner samt om den 
tidpunkt då de genomfördes. Denna 
information ska offentliggöras genom ett 
godkänt publiceringsarrangemang.

Or. en

Ändringsförslag 473
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, eller transaktioner med 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som 
rapporteras till centrala transaktionsregister 
i enlighet med artikel [6] i förordning 
[EMIR] eller som tagits upp till handel på 
en reglerad marknad eller som handlas på 

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad, eller transaktioner med 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som 
rapporteras till centrala transaktionsregister 
i enlighet med artikel [6] i förordning 
[EMIR] eller som tagits upp till handel på 
en reglerad marknad eller som handlas på 
en MTF- eller OTF-plattform, ska 
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en MTF- eller OTF-plattform, ska 
offentliggöra uppgifter om pris och volym 
för dessa transaktioner samt om den 
tidpunkt då de genomfördes. Denna 
information ska offentliggöras genom ett 
godkänt publiceringsarrangemang.

offentliggöra uppgifter om pris och volym 
för dessa transaktioner samt om den 
tidpunkt då de genomfördes. Denna 
information ska offentliggöras genom ett 
godkänt publiceringsarrangemang.

Or. en

Motivering

Kraven på transparens före och efter handel för finansiella instrument för vilka ett prospekt 
har offentliggjorts är oproportionerliga med hänsyn till att även små kreditinstitut kan 
förhandla om dessa instrument på mycket begränsade (och icke-reglerade) marknader och att 
kostnads-nyttoförhållandet mellan transparens och bördan för kreditinstitutet är mycket 
marginell. Det faktiska och praktiska genomförandet skulle resultera i ”osäkerhet” eftersom 
informationen inte alltid är tillgänglig.

Ändringsförslag 474
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, eller transaktioner med 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som 
rapporteras till centrala
transaktionsregister i enlighet med artikel 
[6] i förordning [EMIR] eller som tagits 
upp till handel på en reglerad marknad 
eller som handlas på en MTF- eller 
OTF-plattform, ska offentliggöra uppgifter 
om pris och volym för dessa transaktioner 
samt om den tidpunkt då de genomfördes. 
Denna information ska offentliggöras 
genom ett godkänt 
publiceringsarrangemang.

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med obligationer och
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, eller transaktioner med 
utsläppsrätter och derivat som omfattas av 
den handelsskyldighet som avses i 
artikel 24 ska offentliggöra uppgifter om 
pris och volym för dessa transaktioner samt 
om den tidpunkt då de genomfördes. 
Denna information ska offentliggöras 
genom ett godkänt 
publiceringsarrangemang.
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Denna skyldighet att offentliggöra gäller 
inte sådana icke-finansiella motparters 
derivattransaktioner som på ett objektivt 
mätbart sätt minskar de risker som är 
direkt kopplade till affärsverksamheten 
eller likviditetsfinansieringen. 

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 475
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, eller transaktioner med 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som 
rapporteras till centrala transaktionsregister 
i enlighet med artikel [6] i förordning 
[EMIR] eller som tagits upp till handel på 
en reglerad marknad eller som handlas på 
en MTF- eller OTF-plattform, ska 
offentliggöra uppgifter om pris och volym 
för dessa transaktioner samt om den 
tidpunkt då de genomfördes. Denna 
information ska offentliggöras genom ett 
godkänt publiceringsarrangemang.

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, eller transaktioner med 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som 
rapporteras till centrala transaktionsregister 
i enlighet med artikel [6] i förordning 
[EMIR] eller som tagits upp till handel på 
en reglerad marknad eller som handlas på 
en MTF- eller OTF-plattform, ska 
offentliggöra uppgifter om pris och volym 
för dessa transaktioner samt om den 
tidpunkt då de genomfördes. Denna 
information ska offentliggöras genom ett 
godkänt publiceringsarrangemang så nära 
realtid som det är tekniskt möjligt. När det 
gäller elektronisk handel får 
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fördröjningen innan information efter 
handel är tillgänglig inte överstiga två 
gånger utförandelatensen.

Or. en

Ändringsförslag 476
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, eller transaktioner med 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som 
rapporteras till centrala 
transaktionsregister i enlighet med artikel 
[6] i förordning [EMIR] eller som tagits 
upp till handel på en reglerad marknad eller 
som handlas på en MTF- eller 
OTF-plattform, ska offentliggöra uppgifter 
om pris och volym för dessa transaktioner 
samt om den tidpunkt då de genomfördes. 
Denna information ska offentliggöras 
genom ett godkänt 
publiceringsarrangemang.

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt i 
enlighet med kravet i direktiv 2003/71/EG 
har offentliggjorts, eller transaktioner med 
utsläppsrätter och derivat som tagits upp 
till handel på en reglerad marknad eller 
som handlas på en MTF- eller 
OTF-plattform, under förutsättning att 
transaktionen i fråga omfattas av 
obligatorisk avveckling, ska offentliggöra 
uppgifter om pris och volym för dessa 
transaktioner samt om den tidpunkt då de 
genomfördes, under förutsättning att 
transaktionen avser likvida finansiella 
instrument och transaktionen avser en 
storlek som motsvarar eller är mindre än 
den storlek som är normal för 
marknaden. Denna information ska 
offentliggöras genom ett godkänt 
publiceringsarrangemang.

Or. en

Ändringsförslag 477
Sylvie Goulard
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Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information som offentliggörs i 
enlighet med punkt 1 och tidsfristerna för 
offentliggörandet av den ska 
överensstämma med de krav som antagits i 
enlighet med artikel 10. Om de 
bestämmelser som antagits i enlighet med 
artikel 10 föreskriver en förlängd tidsfrist 
för vissa slag av transaktioner med 
obligationer, strukturerade finansiella 
produkter, utsläppsrätter eller derivat ska 
en sådan möjlighet även gälla för sådana 
transaktioner då de genomförs utanför en 
reglerad marknad eller en MTF- eller 
OTF-plattform.

2. Den information som offentliggörs i 
enlighet med punkt 1 och tidsfristerna för 
offentliggörandet av den ska 
överensstämma med de krav som antagits i 
enlighet med artikel 10. Om de 
bestämmelser som antagits i enlighet med 
artikel 10 föreskriver en förlängd tidsfrist 
för vissa slag av transaktioner med 
obligationer, strukturerade finansiella 
produkter, utsläppsrätter eller derivat ska 
en sådan möjlighet även gälla för sådana 
transaktioner då de genomförs utanför en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform.

Or. en

Ändringsförslag 478
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information som offentliggörs i 
enlighet med punkt 1 och tidsfristerna för 
offentliggörandet av den ska 
överensstämma med de krav som antagits i 
enlighet med artikel 10. Om de 
bestämmelser som antagits i enlighet med 
artikel 10 föreskriver en förlängd tidsfrist 
för vissa slag av transaktioner med 
obligationer, strukturerade finansiella 
produkter, utsläppsrätter eller derivat ska 
en sådan möjlighet även gälla för sådana 
transaktioner då de genomförs utanför en 
reglerad marknad eller en MTF- eller 
OTF-plattform.

2. Den information som offentliggörs i 
enlighet med punkt 1 och tidsfristerna för 
offentliggörandet av den ska 
överensstämma med de krav som antagits i 
enlighet med artikel 10. Om de 
bestämmelser som antagits i enlighet med 
artikel 10 föreskriver en förlängd tidsfrist 
för vissa slag av transaktioner med 
obligationer, strukturerade finansiella 
produkter, utsläppsrätter eller derivat ska 
en sådan möjlighet även gälla för sådana 
transaktioner då de genomförs utanför en 
reglerad marknad eller en MTF-plattform.

Or. en
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Ändringsförslag 479
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Behöriga myndigheter ska kunna ge 
värdepappersföretag tillstånd att skjuta 
upp offentliggörandet i enlighet med 
artikel 10.

Or. en

Motivering

För att åstadkomma lika villkor mellan olika handelsplatser, bör även värdepappersföretag 
som handlar för egen räkning eller för en kunds räkning ha möjlighet att ansöka om undantag 
eller uppskjutande av offentliggörandet på samma villkor som värdepappersföretag eller 
marknadsoperatörer som driver en MTF- eller OTF-plattform. Detta är viktigt eftersom 
endast värdepappersföretag kan ansöka om undantag och uppskjutet offentliggörande när 
handel endast sker på OTC-basis.

Ändringsförslag 480
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn för att specificera
följande:

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk fråga som kräver ingående marknadskunskap och det är därför 
lämpligare att ansvaret överlåts åt Esma.
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Ändringsförslag 481
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 482
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Esma ska fastställa de principer och 
kriterier enligt vilka värdepappersföretag 
som utför relativt små 
transaktionsvolymer när det gäller 
obligationer, strukturerade finansiella 
produkter, utsläppsrätter och derivat ska 
undantas från bestämmelserna rörande 
utnyttjandet av godkända 
publiceringsarrangemang enligt punkt 1. 
I sådana fall ska Esma fastställa särskilda 
bestämmelser för minimiinnehållet i och 
formatet för den information som 
offentliggörs genom användning av 
företagets egna rapporteringssystem. 

Or. en
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Ändringsförslag 483
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Esma ska fastställa de principer och 
kriterier enligt vilka värdepappersföretag 
som utför relativt små 
transaktionsvolymer när det gäller 
obligationer, strukturerade finansiella 
produkter, utsläppsrätter och derivat ska 
undantas från bestämmelserna rörande 
utnyttjandet av godkända 
publiceringsarrangemang enligt punkt 1. 
I sådana fall ska Esma fastställa särskilda 
bestämmelser för minimiinnehållet i och 
formatet för den information som 
offentliggörs genom användning av 
företagets egna rapporteringssystem. 

Or. en

Motivering

Se artikel 19.3a.

Ändringsförslag 484
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Marknadsplatsoperatören för en reglerad 
marknad eller en MTF- eller 
OTF-plattform ska under minst fem års tid 
hålla relevanta uppgifter om samtliga order 
som avser finansiella instrument och visas 
genom deras system tillgängliga för den 
behöriga myndigheten. Registren ska 

2. Marknadsplatsoperatören för en reglerad 
marknad eller en MTF-plattform ska under 
minst fem års tid hålla relevanta uppgifter 
om samtliga order som avser finansiella 
instrument och visas genom deras system 
tillgängliga för den behöriga myndigheten. 
Registren ska innehålla alla upplysningar 
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innehålla alla upplysningar som krävs för 
tillämpningen av artikel 23.1 och 23.2. 
Esma ska underlätta och fungera 
samordnande för de behöriga 
myndigheternas tillträde till information i 
enlighet med denna punkt.

som krävs för tillämpningen av artikel 23.1 
och 23.2. Esma ska underlätta och fungera 
samordnande för de behöriga 
myndigheternas tillträde till information i 
enlighet med denna punkt.

Or. en

Ändringsförslag 485
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Marknadsplatsoperatören för en reglerad 
marknad eller en MTF- eller OTF-
plattform ska under minst fem års tid hålla 
relevanta uppgifter om samtliga order som 
avser finansiella instrument och visas 
genom deras system tillgängliga för den 
behöriga myndigheten. Registren ska 
innehålla alla upplysningar som krävs för 
tillämpningen av artikel 23.1 och 23.2. 
Esma ska underlätta och fungera 
samordnande för de behöriga 
myndigheternas tillträde till information i 
enlighet med denna punkt.

2. Marknadsplatsoperatören för en reglerad 
marknad eller en MTF- eller OTF-
plattform ska under minst fem års tid hålla 
relevanta uppgifter om samtliga order som 
avser finansiella instrument och visas 
genom deras system tillgängliga för den 
behöriga myndigheten. Registren ska 
innehålla alla upplysningar som krävs för 
tillämpningen av artikel 23.1 och 23.3. 
Esma ska underlätta och fungera 
samordnande för de behöriga 
myndigheternas tillträde till information i 
enlighet med denna punkt.

Or. en

Ändringsförslag 486
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Värdepappersföretag som utför 
transaktioner med finansiella instrument 

1. Värdepappersföretag som utför 
transaktioner med finansiella instrument 
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ska så snart som möjligt och senast i slutet 
av nästa arbetsdag lämna uppgifter om 
dessa transaktioner till den behöriga 
myndigheten. De behöriga myndigheterna 
ska, i enlighet med artikel 89 i direktiv 
[new MiFID], vidta nödvändiga 
arrangemang i syfte att säkerställa att 
denna information också mottas av den 
behöriga myndigheten för den mest 
relevanta marknaden i termer av likviditet 
för dessa finansiella instrument.

ska så snart som möjligt och senast i slutet 
av nästa arbetsdag lämna uppgifter om 
dessa transaktioner till den behöriga 
myndigheten. De behöriga myndigheterna 
ska, i enlighet med artikel 89 i direktiv 
[new MiFID], vidta nödvändiga 
arrangemang i syfte att säkerställa att 
denna information också mottas av Esma 
och den behöriga myndigheten för den 
mest relevanta marknaden i termer av 
likviditet för dessa finansiella instrument.

Or. en

Ändringsförslag 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Skyldigheten enligt punkt 1 ska varken 
tillämpas på finansiella instrument som 
inte tagits upp till handel eller handlas på 
en MTF- eller OTF-plattform, på 
finansiella instrument vars värde inte är 
beroende av värdet av ett finansiellt 
instrument som tagits upp till handel eller 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform, 
eller på finansiella instrument som inte 
påverkar eller som sannolikt inte kommer 
att påverka något finansiellt instrument 
som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform.

utgår

Or. en

Motivering

Man måste se till att värdepappersföretaget även rapporterar transaktioner som utförs på 
OTC-marknaden.
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Ändringsförslag 488
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Skyldigheten enligt punkt 1 ska varken 
tillämpas på finansiella instrument som 
inte tagits upp till handel eller handlas på 
en MTF- eller OTF-plattform, på 
finansiella instrument vars värde inte är 
beroende av värdet av ett finansiellt 
instrument som tagits upp till handel eller 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform, 
eller på finansiella instrument som inte 
påverkar eller som sannolikt inte kommer 
att påverka något finansiellt instrument 
som tagits upp till handel eller som 
handlas på en MTF- eller OTF-plattform.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 489
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Skyldigheten enligt punkt 1 ska varken 
tillämpas på finansiella instrument som inte 
tagits upp till handel eller handlas på en 
MTF- eller OTF-plattform, på finansiella 
instrument vars värde inte är beroende av 
värdet av ett finansiellt instrument som 
tagits upp till handel eller handlas på en 
MTF- eller OTF-plattform, eller på 
finansiella instrument som inte påverkar 
eller som sannolikt inte kommer att 
påverka något finansiellt instrument som 
tagits upp till handel eller som handlas på 
en MTF- eller OTF-plattform.

2. Skyldigheten enligt punkt 1 ska varken 
tillämpas på finansiella instrument som inte 
tagits upp till handel eller handlas på en 
MTF-plattform, på finansiella instrument 
vars värde inte är beroende av värdet av ett 
finansiellt instrument som tagits upp till 
handel eller handlas på en MTF-plattform, 
eller på finansiella instrument som inte 
påverkar eller som sannolikt inte kommer 
att påverka något finansiellt instrument 
som tagits upp till handel eller som handlas 
på en MTF-plattform.
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Or. en

Ändringsförslag 490
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Skyldigheten enligt punkt 1 ska varken 
tillämpas på finansiella instrument som inte 
tagits upp till handel eller handlas på en 
MTF- eller OTF-plattform, på finansiella 
instrument vars värde inte är beroende av 
värdet av ett finansiellt instrument som 
tagits upp till handel eller handlas på en 
MTF- eller OTF-plattform, eller på 
finansiella instrument som inte påverkar 
eller som sannolikt inte kommer att 
påverka något finansiellt instrument som 
tagits upp till handel eller som handlas på 
en MTF- eller OTF-plattform.

2. Skyldigheten enligt punkt 1 ska varken 
tillämpas på finansiella instrument som inte 
tagits upp till handel eller handlas på en 
MTF- eller OTF-plattform, på finansiella 
instrument vars värde inte är beroende av 
värdet av ett finansiellt instrument som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller handlas på en MTF- eller 
OTF-plattform, eller på finansiella 
instrument som inte påverkar eller som 
sannolikt inte kommer att påverka något 
finansiellt instrument som tagits upp till 
handel eller som handlas på en MTF- eller 
OTF-plattform.

Or. en

Ändringsförslag 491
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rapporterna ska i synnerhet innehålla 
uppgifter om namn och nummer på de 
instrument som köpts eller sålts, kvantitet, 
dag och tidpunkt för utförandet av
transaktionen, transaktionspriserna, en 
beteckning som identifierar de kunder för 
vars räkning värdepappersföretaget har 
utfört transaktionen, en beteckning som 
identifierar de personer och de 

3. Rapporterna ska i synnerhet innehålla 
uppgifter om namn och nummer på de 
instrument som köpts eller sålts, kvantitet, 
dag och tidpunkt för utförandet av 
transaktionen, transaktionspriserna, en 
beteckning som identifierar de kunder för 
vars räkning värdepappersföretaget har 
utfört transaktionen samt en uppgift som 
identifierar de berörda 
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datoralgoritmer inom 
värdepappersföretaget som är ansvariga 
för investeringsbeslutet och utförandet av 
transaktionen samt en uppgift som 
identifierar de berörda 
värdepappersföretagen. För transaktioner 
som inte genomförts på en reglerad 
marknad eller en MTF- eller 
OTF-plattform ska rapporterna även 
innehålla en beteckning som identifierar de 
olika typerna av transaktioner i enlighet 
med de bestämmelser som ska antas enligt 
artiklarna 19.3 a och 20.3 a.

värdepappersföretagen. För transaktioner 
som inte genomförts på en reglerad 
marknad eller en MTF- eller 
OTF-plattform ska rapporterna även 
innehålla en beteckning som identifierar de 
olika typerna av transaktioner i enlighet 
med de bestämmelser som ska antas enligt 
artiklarna 19.3 a och 20.3 a.

Or. en

Motivering

En så detaljerad rapportering skulle överbelasta tillsynsmyndigheterna. 
Värdepappersföretagen bör dock själva förvara uppgifterna i lämpligt format så att de i fall 
av en undersökning av missbruk kan identifiera de personer eller de datoralgoritmer som 
utförde en särskild transaktion. 

Ändringsförslag 492
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rapporterna ska i synnerhet innehålla 
uppgifter om namn och nummer på de 
instrument som köpts eller sålts, kvantitet, 
dag och tidpunkt för utförandet av 
transaktionen, transaktionspriserna, en 
beteckning som identifierar de kunder för 
vars räkning värdepappersföretaget har 
utfört transaktionen, en beteckning som 
identifierar de personer och de 
datoralgoritmer inom 
värdepappersföretaget som är ansvariga för 
investeringsbeslutet och utförandet av 
transaktionen samt en uppgift som 
identifierar de berörda 
värdepappersföretagen. För transaktioner 

3. Rapporterna ska i synnerhet innehålla 
uppgifter om typ, tillgångsklass, namn och 
nummer på de instrument som köpts eller 
sålts, kvantitet, dag och tidpunkt för 
utförandet av transaktionen, 
transaktionspriserna, en beteckning som 
identifierar de kunder för vars räkning 
värdepappersföretaget har utfört 
transaktionen, en beteckning som 
identifierar de personer och de 
datoralgoritmer inom 
värdepappersföretaget som är ansvariga för 
investeringsbeslutet och utförandet av 
transaktionen samt en uppgift som 
identifierar de berörda 
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som inte genomförts på en reglerad 
marknad eller en MTF- eller OTF-
plattform ska rapporterna även innehålla en 
beteckning som identifierar de olika 
typerna av transaktioner i enlighet med de 
bestämmelser som ska antas enligt 
artiklarna 19.3 a och 20.3 a.

värdepappersföretagen. För transaktioner 
som inte genomförts på en reglerad 
marknad eller en MTF- eller OTF-
plattform ska rapporterna även innehålla en 
beteckning som identifierar de olika 
typerna av transaktioner i enlighet med de 
bestämmelser som ska antas enligt 
artiklarna 19.3 a och 20.3 a.

Or. en

Motivering

För att konsekventa positionslimiter ska kunna tillämpas på handelsplatserna bör 
transaktioner som inte hänför sig till underliggande kommersiella exponeringar 
uppmärksammas och rapporteras i ett standardiserat och jämförbart format till ett centralt 
system som hanteras av Esma. Uppgifterna i detta system ger de behöriga myndigheterna 
möjlighet att tillfälligt begränsa uppbyggnaden av ytterligare positioner som inte har ett 
risksäkringssyfte. På detta sätt bistås även de behöriga myndigheterna när det gäller att 
övervaka och mildra stora och systemviktiga risker.

Ändringsförslag 493
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rapporterna ska i synnerhet innehålla 
uppgifter om namn och nummer på de 
instrument som köpts eller sålts, kvantitet, 
dag och tidpunkt för utförandet av 
transaktionen, transaktionspriserna, en 
beteckning som identifierar de kunder för 
vars räkning värdepappersföretaget har 
utfört transaktionen, en beteckning som 
identifierar de personer och de 
datoralgoritmer inom 
värdepappersföretaget som är ansvariga för 
investeringsbeslutet och utförandet av 
transaktionen samt en uppgift som 
identifierar de berörda 
värdepappersföretagen. För transaktioner 
som inte genomförts på en reglerad 
marknad eller en MTF- eller 

3. Rapporterna ska i synnerhet innehålla 
uppgifter om namn och nummer på de 
instrument som köpts eller sålts, kvantitet, 
dag och tidpunkt för utförandet av 
transaktionen, transaktionspriserna, en 
beteckning som identifierar de kunder för 
vars räkning värdepappersföretaget har 
utfört transaktionen, en beteckning som 
identifierar de personer och de 
datoralgoritmer inom 
värdepappersföretaget som är ansvariga för 
investeringsbeslutet och utförandet av 
transaktionen samt en uppgift som 
identifierar de berörda 
värdepappersföretagen. För transaktioner 
som inte genomförts på en reglerad 
marknad eller en MTF-plattform ska 
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OTF-plattform ska rapporterna även 
innehålla en beteckning som identifierar de 
olika typerna av transaktioner i enlighet 
med de bestämmelser som ska antas enligt 
artiklarna 19.3 a och 20.3 a.

rapporterna även innehålla en beteckning 
som identifierar de olika typerna av 
transaktioner i enlighet med de 
bestämmelser som ska antas enligt 
artiklarna 19.3 a och 20.3 a.

Or. en

Ändringsförslag 494
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rapporterna ska i synnerhet innehålla 
uppgifter om namn och nummer på de 
instrument som köpts eller sålts, kvantitet, 
dag och tidpunkt för utförandet av 
transaktionen, transaktionspriserna, en 
beteckning som identifierar de kunder för 
vars räkning värdepappersföretaget har 
utfört transaktionen, en beteckning som 
identifierar de personer och de 
datoralgoritmer inom 
värdepappersföretaget som är ansvariga 
för investeringsbeslutet och utförandet av 
transaktionen samt en uppgift som 
identifierar de berörda 
värdepappersföretagen. För transaktioner 
som inte genomförts på en reglerad 
marknad eller en MTF- eller OTF-
plattform ska rapporterna även innehålla en 
beteckning som identifierar de olika 
typerna av transaktioner i enlighet med de 
bestämmelser som ska antas enligt 
artiklarna 19.3 a och 20.3 a.

3. Rapporterna ska i synnerhet innehålla 
uppgifter om namn och nummer på de 
instrument som köpts eller sålts, kvantitet, 
dag och tidpunkt för utförandet av 
transaktionen, transaktionspriserna, en 
beteckning som identifierar de kunder för 
vars räkning värdepappersföretaget har 
utfört transaktionen, en beteckning som 
identifierar de algoritmer och de personer 
som står bakom dessa algoritmer och som 
är ansvariga för investeringsbeslutet och 
utförandet av transaktionen samt en uppgift 
som identifierar de berörda 
värdepappersföretagen. För transaktioner 
som inte genomförts på en reglerad 
marknad eller en MTF- eller OTF-
plattform ska rapporterna även innehålla en 
beteckning som identifierar de olika 
typerna av transaktioner i enlighet med de 
bestämmelser som ska antas enligt
artiklarna 19.3 a och 20.3 a.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheterna är intresserade av att identifiera den fysiska eller juridiska person som 
fattade beslutet att bedriva handel. Kunder kan specificera de algoritmer de önskar att 
värdepappersföretaget ska använda för att uppfylla kundens mål eller överlåta åt 
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värdepappersföretaget att bestämma vilken algoritm som ska användas för att åstadkomma 
det bästa genomförandet. Det är därför identiteten hos den person som tillämpade algoritmen 
som är till nytta för tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag 495
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rapporterna ska i synnerhet innehålla 
uppgifter om namn och nummer på de 
instrument som köpts eller sålts, kvantitet, 
dag och tidpunkt för utförandet av 
transaktionen, transaktionspriserna, en 
beteckning som identifierar de kunder för 
vars räkning värdepappersföretaget har 
utfört transaktionen, en beteckning som 
identifierar de personer och de 
datoralgoritmer inom 
värdepappersföretaget som är ansvariga för 
investeringsbeslutet och utförandet av 
transaktionen samt en uppgift som 
identifierar de berörda 
värdepappersföretagen. För transaktioner 
som inte genomförts på en reglerad 
marknad eller en MTF- eller 
OTF-plattform ska rapporterna även 
innehålla en beteckning som identifierar de 
olika typerna av transaktioner i enlighet 
med de bestämmelser som ska antas enligt 
artiklarna 19.3 a och 20.3 a.

3. Rapporterna ska i synnerhet innehålla 
uppgifter om typ, tillgångsklass, namn och 
nummer på de instrument som köpts eller 
sålts, kvantitet, dag och tidpunkt för 
utförandet av transaktionen, 
transaktionspriserna, en beteckning som 
identifierar de kunder för vars räkning 
värdepappersföretaget har utfört 
transaktionen, en beteckning som 
identifierar de personer och de 
datoralgoritmer inom 
värdepappersföretaget som är ansvariga för 
investeringsbeslutet och utförandet av 
transaktionen samt en uppgift som 
identifierar de berörda 
värdepappersföretagen. För transaktioner 
relaterade till råvaruderivat ska 
rapporterna dessutom ange om sådana 
transaktioner kan betraktas som äkta 
risksäkringstransaktioner. För 
transaktioner som inte genomförts på en 
reglerad marknad eller en MTF- eller 
OTF-plattform ska rapporterna även 
innehålla en beteckning som identifierar de 
olika typerna av transaktioner i enlighet 
med de bestämmelser som ska antas enligt 
artiklarna 19.3 a och 20.3 a.

Or. en
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Ändringsförslag 496
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Värdepappersföretag måste föra 
interna register som på begäran görs 
tillgängliga för den behöriga 
myndigheten, och som innehåller en 
beteckning som identifierar de kunder för 
vars räkning värdepappersföretaget har 
utfört transaktionen och en beteckning 
som identifierar de personer och de 
datoralgoritmer inom 
värdepappersföretaget som är ansvariga 
för investeringsbeslutet och utförandet av 
transaktionen.

Or. en

Motivering

En så detaljerad rapportering skulle överbelasta tillsynsmyndigheterna. 
Värdepappersföretagen bör dock själva förvara uppgifterna i lämpligt format så att de i fall 
av en undersökning av missbruk kan identifiera de personer och de datoralgoritmer som 
utförde en särskild transaktion. 

Ändringsförslag 497
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Värdepappersföretag som 
vidarebefordrar order ska vid 
vidarebefordran av ordern lämna alla de 
uppgifter som krävs för tillämpningen av 
punkterna 1 och 3. I stället för att vid 
vidarebefordran av ordern uppge en 
beteckning som identifierar de kunder för 

4. Värdepappersföretag som 
vidarebefordrar order ska vid 
vidarebefordran av ordern lämna alla de 
uppgifter som krävs för tillämpningen av 
punkterna 1 och 3. I stället för att vid 
vidarebefordran av ordern uppge en 
beteckning som identifierar de slutkunder
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vars räkning värdepappersföretaget har 
vidarebefordrat ordern eller en beteckning 
som identifierar de personer och de 
datoralgoritmer inom 
värdepappersföretaget som är ansvariga för 
investeringsbeslutet och utförandet av 
transaktionen, får ett värdepappersföretag 
välja att rapportera den vidarebefordrade 
ordern i enlighet med kraven i punkt 1.

för vars räkning värdepappersföretaget har 
vidarebefordrat ordern eller en beteckning 
som identifierar de personer och de 
datoralgoritmer inom 
värdepappersföretaget som är ansvariga för 
investeringsbeslutet och utförandet av 
transaktionen, får ett värdepappersföretag 
välja att rapportera den vidarebefordrade 
ordern i enlighet med kraven i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 498
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Marknadsplatsoperatörer för en reglerad 
marknad eller en MTF- eller 
OTF-plattform ska rapportera uppgifter 
om transaktioner med instrument som 
handlas på deras plattform och som 
genomförs genom deras system av ett 
företag som inte omfattas av denna 
förordning i enlighet med punkterna 1 och 
3.

5. Marknadsplatsoperatörer för en reglerad 
marknad eller en MTF-plattform ska 
rapportera uppgifter om transaktioner med 
instrument som handlas på deras plattform 
och som genomförs genom deras system av 
ett företag som inte omfattas av denna 
förordning i enlighet med punkterna 1 och 
3.

Or. en

Ändringsförslag 499
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Vid rapportering av den beteckning 
som identifierar kunderna enligt kraven i 
punkterna 3 och 4 ska 



PE489.477v01-00 114/186 AM\901886SV.doc

SV

värdepappersföretagen använda
i) en identitetsbeteckning för juridiska 
personer om fastställts för att identifiera 
kunder som är juridiska personer, i form 
av en 20-siffrig alfanumerisk kod,
ii) en identitetsbeteckning som tilldelats i 
enlighet med de tekniska standarder för 
tillsyn som utarbetats av Esma för fysiska 
personer och enheter som inte berörs av 
tilldelningen av en identitetsbeteckning 
för juridiska personer.
För detta ändamål ska varje medlemsstat 
fastställa en identitetsbeteckning som gör 
det möjligt att identifiera dess medborgare 
och alla juridiska personer som etablerats 
på dess territorium. Medlemsstaten ska 
fastställa beteckningen åtminstone på sin 
nationella nivå så att alla medborgare 
eller juridiska personer i denna 
medlemsstat har en unik 
identitetsbeteckning.
Varje medlemsstat ska även kunna 
vidarebefordra varje nationell 
identitetsbeteckning i 
transaktionsrapporterna till andra 
medlemsstater i enlighet med punkterna 1 
och 7, utan att det påverkar tillämpningen 
av bestämmelserna [direktiv 2002/58/EG 
och reviderade texter] om skydd för 
enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter.
Varje medlemsstat ska se till att dessa 
identitetsbeteckningar ger andra 
medlemsstater möjlighet att snabbt få reda 
på kundens identitet, antingen genom att 
själva vidarebefordra kundens identitet 
(namn), eller genom en mekanism med 
vars hjälp kundens identitet (namn) 
vidarebefordras, utan krav på inlämnande 
av en särskild ansökan hos det berörda 
värdepappersföretaget.

Or. en
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Ändringsförslag 500
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Rapporterna ska lämnas till den behöriga 
myndigheten, antingen av 
värdepappersföretaget självt, av en 
godkänd rapporteringsmekanism för 
värdepappersföretagets räkning eller av 
den reglerade marknad eller MTF- eller
OTF-plattform genom vars system 
transaktionen genomfördes. 
Ordermatchnings- eller 
rapporteringssystem, inklusive 
transaktionsregister som registrerats eller 
erkänts i enlighet med avdelning VI i 
förordning [ ] (EMIR), får godkännas som 
en godkänd rapporteringsmekanism av den 
behöriga myndigheten. I de fall 
transaktionerna rapporteras direkt till den 
behöriga myndigheten av en reglerad 
marknad, en MTF- eller OTF-plattform 
eller en godkänd rapporteringsmekanism 
får undantag medges från 
värdepappersföretagets förpliktelse enligt 
punkt 1. I de fall transaktionerna har 
rapporterats till ett centralt 
transaktionsregister i enlighet med 
artikel [7] i förordning [ ] (EMIR) och 
dessa rapporter innehåller de uppgifter som 
krävs enligt punkterna 1 och 3, ska 
värdepappersföretagets förpliktelse enligt 
punkt 1 anses vara uppfylld.

6. Rapporterna ska lämnas till den behöriga 
myndigheten, antingen av 
värdepappersföretaget självt, av en 
godkänd rapporteringsmekanism för 
värdepappersföretagets räkning eller av 
den reglerade marknad eller MTF- eller 
OTF-plattform genom vars system 
transaktionen genomfördes. 
Ordermatchnings- eller 
rapporteringssystem, inklusive 
transaktionsregister som registrerats eller 
erkänts i enlighet med avdelning VI i 
förordning [ ] (EMIR), får godkännas som 
en godkänd rapporteringsmekanism av den 
behöriga myndigheten. I de fall 
transaktionerna rapporteras direkt till den 
behöriga myndigheten av en reglerad 
marknad, en MTF- eller OTF-plattform 
eller en godkänd rapporteringsmekanism 
får undantag medges från 
värdepappersföretagets förpliktelse enligt 
punkt 1. I de fall transaktionerna har 
rapporterats till ett centralt 
transaktionsregister i enlighet med 
artikel [6] i förordning [ ] (EMIR), vilket 
godkänts som en godkänd 
rapporteringsmekanism, och dessa 
rapporter innehåller de uppgifter som krävs 
enligt punkterna 1 och 3, ska 
värdepappersföretagets förpliktelse enligt 
punkt 1 anses vara uppfylld.

Or. en

Motivering

Dubbel rapportering bör undvikas och möjligheten att erkänna handelsregister som 
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godkända rapporteringsmekanismer är därför positiv.

Ändringsförslag 501
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Rapporterna ska lämnas till den behöriga 
myndigheten, antingen av 
värdepappersföretaget självt, av en 
godkänd rapporteringsmekanism för 
värdepappersföretagets räkning eller av 
den reglerade marknad eller MTF- eller 
OTF-plattform genom vars system 
transaktionen genomfördes. 
Ordermatchnings- eller 
rapporteringssystem, inklusive 
transaktionsregister som registrerats eller 
erkänts i enlighet med avdelning VI i 
förordning [ ] (EMIR), får godkännas som 
en godkänd rapporteringsmekanism av den 
behöriga myndigheten. I de fall 
transaktionerna rapporteras direkt till den 
behöriga myndigheten av en reglerad 
marknad, en MTF- eller OTF-plattform
eller en godkänd rapporteringsmekanism 
får undantag medges från 
värdepappersföretagets förpliktelse enligt 
punkt 1. I de fall transaktionerna har 
rapporterats till ett centralt 
transaktionsregister i enlighet med artikel 
[7] i förordning [ ] (EMIR) och dessa 
rapporter innehåller de uppgifter som krävs 
enligt punkterna 1 och 3, ska 
värdepappersföretagets förpliktelse enligt 
punkt 1 anses vara uppfylld.

6. Rapporterna ska lämnas till den behöriga 
myndigheten, antingen av 
värdepappersföretaget självt, av en 
godkänd rapporteringsmekanism för 
värdepappersföretagets räkning eller av 
den reglerade marknad eller 
MTF-plattform genom vars system 
transaktionen genomfördes. 
Ordermatchnings- eller 
rapporteringssystem, inklusive 
transaktionsregister som registrerats eller 
erkänts i enlighet med avdelning VI i 
förordning [ ] (EMIR), får godkännas som 
en godkänd rapporteringsmekanism av den 
behöriga myndigheten. I de fall 
transaktionerna rapporteras direkt till den 
behöriga myndigheten av en reglerad 
marknad, en MTF-plattform eller en 
godkänd rapporteringsmekanism får 
undantag medges från 
värdepappersföretagets förpliktelse enligt 
punkt 1. I de fall transaktionerna har 
rapporterats till ett centralt 
transaktionsregister i enlighet med artikel 
[7] i förordning [ ] (EMIR) och dessa 
rapporter innehåller de uppgifter som krävs 
enligt punkterna 1 och 3, ska 
värdepappersföretagets förpliktelse enligt 
punkt 1 anses vara uppfylld.

Or. en

Ändringsförslag 502
Markus Ferber
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Rapporterna ska lämnas till den behöriga 
myndigheten, antingen av 
värdepappersföretaget självt, av en 
godkänd rapporteringsmekanism för 
värdepappersföretagets räkning eller av 
den reglerade marknad eller MTF- eller 
OTF-plattform genom vars system 
transaktionen genomfördes. 
Ordermatchnings- eller 
rapporteringssystem, inklusive 
transaktionsregister som registrerats eller 
erkänts i enlighet med avdelning VI i 
förordning [ ] (EMIR), får godkännas som 
en godkänd rapporteringsmekanism av den 
behöriga myndigheten. I de fall 
transaktionerna rapporteras direkt till den 
behöriga myndigheten av en reglerad 
marknad, en MTF- eller OTF-plattform 
eller en godkänd rapporteringsmekanism 
får undantag medges från 
värdepappersföretagets förpliktelse enligt 
punkt 1. I de fall transaktionerna har 
rapporterats till ett centralt 
transaktionsregister i enlighet med 
artikel [7] i förordning [ ] (EMIR) och 
dessa rapporter innehåller de uppgifter som 
krävs enligt punkterna 1 och 3, ska 
värdepappersföretagets förpliktelse enligt 
punkt 1 anses vara uppfylld.

6. Rapporterna ska lämnas till den behöriga 
myndigheten, antingen av 
värdepappersföretaget självt, av en 
godkänd rapporteringsmekanism för 
värdepappersföretagets räkning eller av 
den reglerade marknad eller MTF- eller 
OTF-plattform genom vars system 
transaktionen genomfördes. 
Ordermatchnings- eller 
rapporteringssystem, inklusive 
transaktionsregister som registrerats eller 
erkänts i enlighet med avdelning VI i 
förordning [ ] (EMIR), får godkännas som 
en godkänd rapporteringsmekanism av den 
behöriga myndigheten. I de fall 
transaktionerna rapporteras direkt till den 
behöriga myndigheten av en reglerad 
marknad, en MTF- eller OTF-plattform 
eller en godkänd rapporteringsmekanism 
får undantag medges från 
värdepappersföretagets förpliktelse enligt 
punkt 1. I de fall transaktionerna har 
rapporterats till ett centralt 
transaktionsregister i enlighet med 
artikel [9] i förordning [ ] (EMIR) och 
dessa rapporter innehåller de uppgifter som 
krävs enligt punkterna 1 och 3, ska 
värdepappersföretagets förpliktelse enligt 
punkt 1 anses vara uppfylld.

Or. en

Ändringsförslag 503
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Rapporterna ska lämnas till den behöriga 
myndigheten, antingen av 
värdepappersföretaget självt, av en 
godkänd rapporteringsmekanism för 
värdepappersföretagets räkning eller av 
den reglerade marknad eller MTF- eller 
OTF-plattform genom vars system 
transaktionen genomfördes.
Ordermatchnings- eller 
rapporteringssystem, inklusive 
transaktionsregister som registrerats eller 
erkänts i enlighet med avdelning VI i 
förordning [ ] (EMIR), får godkännas som 
en godkänd rapporteringsmekanism av den 
behöriga myndigheten. I de fall 
transaktionerna rapporteras direkt till den 
behöriga myndigheten av en reglerad 
marknad, en MTF- eller OTF-plattform 
eller en godkänd rapporteringsmekanism 
får undantag medges från 
värdepappersföretagets förpliktelse enligt 
punkt 1. I de fall transaktionerna har 
rapporterats till ett centralt 
transaktionsregister i enlighet med artikel 
[7] i förordning [ ] (EMIR) och dessa 
rapporter innehåller de uppgifter som krävs 
enligt punkterna 1 och 3, ska 
värdepappersföretagets förpliktelse enligt 
punkt 1 anses vara uppfylld.

6. Rapporterna ska lämnas till den behöriga 
myndigheten, antingen av 
värdepappersföretaget självt, av en 
godkänd rapporteringsmekanism för 
värdepappersföretagets räkning eller av 
den reglerade marknad eller MTF- eller 
OTF-plattform genom vars system 
transaktionen genomfördes.
Ordermatchnings- eller 
rapporteringssystem, inklusive 
transaktionsregister som registrerats eller 
erkänts i enlighet med avdelning VI i 
förordning [ ] (EMIR), får godkännas som 
en godkänd rapporteringsmekanism av den 
behöriga myndigheten. I de fall 
transaktionerna rapporteras direkt till den 
behöriga myndigheten av en reglerad 
marknad, en MTF- eller OTF-plattform 
eller en godkänd rapporteringsmekanism 
får undantag medges från 
värdepappersföretagets förpliktelse enligt 
punkt 1. I de fall transaktionerna har 
rapporterats till ett centralt 
transaktionsregister i enlighet med artikel 
[7] i förordning [ ] (EMIR) och dessa 
rapporter innehåller de uppgifter som krävs 
enligt punkterna 1 och 3, inbegripet 
relevanta tekniska standarder för tillsyn 
om transaktionsrapporternas format och 
innehåll, och har vidarebefordras 
systematiskt till den berörda behöriga 
myndigheten inom den tidsfrist som 
fastställs i punkt 1, ska 
värdepappersföretagets förpliktelse enligt
punkt 1 anses vara uppfylld.

Or. en

Ändringsförslag 504
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 7 – stycke 1 (nytt)



AM\901886SV.doc 119/186 PE489.477v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska 
översända alla uppgifter som mottagits 
enligt denna artikel till ett enda system, 
som utsetts av Esma, för 
transaktionsrapportering på unionsnivå. 
Detta systemet ska ge berörda behöriga 
myndigheter tillgång till alla de uppgifter 
som rapporterats enligt denna artikel.

Or. en

Motivering

Så snart som möjligt, snarare än endast som ett eventuellt resultat av en översynsklausul som 
verkställs två år efter att den föreslagna förordningen (MAR) trätt i kraft, bör uppgifterna i 
transaktionsrapporterna finnas lättillgängliga i ett enda system på europeisk nivå som utsetts 
av Esma. Esma bör dessutom utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att 
fastställa en mekanism för att garantera ett effektivt utbyte av information mellan detta system 
och behöriga myndigheter (förslag från ECB).

Ändringsförslag 505
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 8 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Datastandarder och -format för 
information som ska offentliggöras i 
enlighet med punkterna 1 och 3, inklusive 
metoder och arrangemang för rapportering 
av finansiella transaktioner samt formen 
för och innehållet i sådana rapporter.

(a) Datastandarder och -format för 
information som ska rapporteras i enlighet 
med punkterna 1 och 3, inklusive metoder 
och arrangemang för rapportering av 
finansiella transaktioner samt formen för 
och innehållet i sådana rapporter.

Or. en

Motivering

I enlighet med punkterna 1 och 3 ska transaktioner rapporteras och inte offentliggöras.
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Ändringsförslag 506
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 8 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Referensuppgifter för de instrument 
som köpts eller sålts, kvantitet, dag och 
tidpunkt för utförandet av transaktionen, 
transaktionspriserna, upplysningar om och 
identitetsuppgifter för kunden, en 
beteckning som identifierar de kunder för 
vars räkning värdepappersföretaget har 
utfört transaktionen, en beteckning som 
identifierar de personer och de 
datoralgoritmer inom 
värdepappersföretaget som är ansvariga 
för investeringsbeslutet och utförandet av 
transaktionen, en uppgift som identifierar 
de berörda värdepappersföretagen, 
uppgifter om hur transaktionen 
genomfördes samt de datafält som behövs 
för behandling och analys av 
transaktionsrapporterna enligt punkt 3.

(c) Referensuppgifter för de instrument 
som köpts eller sålts, kvantitet, dag och 
tidpunkt för utförandet av transaktionen, 
transaktionspriserna, upplysningar om och 
identitetsuppgifter för kunden, en 
beteckning som identifierar de kunder för 
vars räkning värdepappersföretaget har 
utfört transaktionen, en uppgift som 
identifierar de berörda 
värdepappersföretagen, uppgifter om hur 
transaktionen genomfördes samt de datafält 
som behövs för behandling och analys av 
transaktionsrapporterna enligt punkt 3.

Or. en

Motivering

En så detaljerad rapportering skulle överbelasta tillsynsmyndigheterna. 
Värdepappersföretagen bör dock själva förvara uppgifterna i lämpligt format så att de i fall 
av en undersökning av missbruk kan identifiera de personer och de datoralgoritmer som 
utförde en särskild transaktion. 

Ändringsförslag 507
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 8 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Referensuppgifter för de instrument 
som köpts eller sålts, kvantitet, dag och 

(c) Referensuppgifter för de instrument 
som köpts eller sålts, kvantitet, dag och 
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tidpunkt för utförandet av transaktionen, 
transaktionspriserna, upplysningar om och 
identitetsuppgifter för kunden, en 
beteckning som identifierar de kunder för 
vars räkning värdepappersföretaget har 
utfört transaktionen, en beteckning som 
identifierar de personer och de 
datoralgoritmer inom 
värdepappersföretaget som är ansvariga 
för investeringsbeslutet och utförandet av 
transaktionen, en uppgift som identifierar 
de berörda värdepappersföretagen, 
uppgifter om hur transaktionen 
genomfördes samt de datafält som behövs 
för behandling och analys av 
transaktionsrapporterna enligt punkt 3.

tidpunkt för utförandet av transaktionen, 
transaktionspriserna, upplysningar om och 
identitetsuppgifter för kunden, en 
beteckning som identifierar de kunder för 
vars räkning värdepappersföretaget har 
utfört transaktionen, en beteckning som 
identifierar de algoritmer och de personer 
som står bakom dessa algoritmer och som 
är ansvariga för investeringsbeslutet och 
utförandet av transaktionen, en uppgift som 
identifierar de berörda 
värdepappersföretagen, uppgifter om hur 
transaktionen genomfördes samt de datafält 
som behövs för behandling och analys av 
transaktionsrapporterna enligt punkt 3.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheterna är intresserade av att identifiera den fysiska eller juridiska person som 
fattade beslutet att bedriva handel. Kunder kan specificera de algoritmer de önskar att 
värdepappersföretaget ska använda för att uppfylla kundens mål eller överlåta åt 
värdepappersföretaget att bestämma vilken algoritm som ska användas för att åstadkomma 
det bästa genomförandet. Det är därför identiteten hos den person som tillämpade algoritmen 
som är till nytta för tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag 508
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 8 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Hanteringen av det system som avses 
i punkt 7 och förfarandena för utbyte av 
information mellan detta system och 
behöriga myndigheter.

Or. en

Motivering

Så snart som möjligt, snarare än endast som ett eventuellt resultat av en översynsklausul som 
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verkställs två år efter att den föreslagna förordningen (MAR) trätt i kraft, bör uppgifterna i 
transaktionsrapporterna finnas lättillgängliga i ett enda system på europeisk nivå som utsetts 
av Esma. Esma bör dessutom utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att 
fastställa en mekanism för att garantera ett effektivt utbyte av information mellan detta system 
och behöriga myndigheter (förslag från ECB).

Ändringsförslag 509
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 8 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Kriterier för definition av äkta 
risksäkringsverksamhet avseende 
råvaran, och de bevis som krävs av 
värdepappersföretagen som stöd för deras 
påstående om att en transaktion uppfyller 
de fastställda kriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 510
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 8 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) De villkor enligt vilka nationella 
identitetsbeteckningar utformas, tilldelas 
och upprätthålls av medlemsstaterna, och 
de villkor enligt vilka värdepappersföretag 
använder dessa nationella 
identitetsbeteckningar för att, i enlighet 
med punkterna 3–5, sörja för att 
beteckningen identifierar kunderna i de 
transaktionsrapporter som de är skyldiga 
att upprätta enligt punkt 1.
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Or. en

Ändringsförslag 511
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 8 – stycke 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) De arrangemang som 
medlemsstaterna måste ha för att se till att 
andra medlemsstater i praktiken har 
tillgång till identiteten (namn) på 
värdepappersföretagens kunder genom ett 
system vars syfte är att avläsa nationella 
koder för kundidentifiering, utan krav på 
inlämnande av en särskild ansökan hos 
det berörda värdepappersföretaget.

Or. en

Ändringsförslag 512
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den […]. I förslaget 
till standarder ska hänsyn tas till behovet 
av konsekvens i förhållande till 
skyldigheterna och de tekniska standarder 
för tillsyn som utarbetats enligt artikel 9 i 
förordning [.../...EMIR].

Or. en
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Motivering

Av kostnadsskäl och med hänsyn till övervakning av systemrisk är det mycket viktigt att 
rapporteringsskyldigheterna anpassas till MiFID och EMIR.

Ändringsförslag 513
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Två år efter denna förordnings 
ikraftträdande ska Esma rapportera till 
kommissionen om denna artikels 
tillämpning, inbegripet huruvida formatet 
för och innehållet de transaktionsrapporter 
som mottas och utbyts mellan behöriga 
myndigheter gör det möjligt att i enlighet 
med artikel 21 övervaka 
värdepappersföretagens verksamhet på ett 
övergripande sätt. Kommissionen får vidta 
åtgärder för att föreslå ändringar, bland 
annat föreskrifter om att transaktioner ska 
vidarebefordras till ett system utsett av 
Esma i stället för till behöriga 
myndigheter, vilket system möjliggör för 
relevanta behöriga myndigheter att få 
tillträde till all den information som 
rapporteras enligt denna artikel.

9. Två år efter denna förordnings 
ikraftträdande ska Esma rapportera till 
kommissionen om denna artikels 
tillämpning, inbegripet huruvida formatet 
för och innehållet de transaktionsrapporter 
som mottas och utbyts mellan det system 
som avses i punkt 7 och behöriga 
myndigheter gör det möjligt att i enlighet 
med artikel 21 övervaka 
värdepappersföretagens verksamhet på ett 
övergripande sätt. Kommissionen får vidta 
åtgärder för att föreslå ändringar, bland 
annat föreskrifter om att transaktioner
endast ska vidarebefordras till det system
som avses i punkt 7 i stället för till 
behöriga myndigheter.

Or. en

Motivering

Så snart som möjligt, snarare än endast som ett eventuellt resultat av en översynsklausul som 
verkställs två år efter att den föreslagna förordningen (MAR) trätt i kraft, bör uppgifterna i 
transaktionsrapporterna finnas lättillgängliga i ett enda system på europeisk nivå som utsetts 
av Esma. Esma bör dessutom utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att 
fastställa en mekanism för att garantera ett effektivt utbyte av information mellan detta system 
och behöriga myndigheter (förslag från ECB).

Ändringsförslag 514
Sharon Bowles
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Två år efter denna förordnings 
ikraftträdande ska Esma rapportera till 
kommissionen om denna artikels 
tillämpning, inbegripet huruvida formatet 
för och innehållet de transaktionsrapporter 
som mottas och utbyts mellan behöriga 
myndigheter gör det möjligt att i enlighet 
med artikel 21 övervaka 
värdepappersföretagens verksamhet på ett 
övergripande sätt. Kommissionen får vidta 
åtgärder för att föreslå ändringar, bland 
annat föreskrifter om att transaktioner ska 
vidarebefordras till ett system utsett av 
Esma i stället för till behöriga 
myndigheter, vilket system möjliggör för 
relevanta behöriga myndigheter att få 
tillträde till all den information som 
rapporteras enligt denna artikel.

9. Två år efter denna förordnings 
ikraftträdande ska Esma rapportera till 
kommissionen om denna artikels 
tillämpning, inbegripet dess växelverkan 
med de relaterade rapporteringskraven 
enligt förordning [EMIR], och huruvida 
formatet för och innehållet de 
transaktionsrapporter som mottas och 
utbyts mellan behöriga myndigheter gör 
det möjligt att i enlighet med artikel 21 i 
denna förordning övervaka 
värdepappersföretagens verksamhet på ett 
övergripande sätt. Kommissionen får vidta 
åtgärder för att föreslå ändringar, bland 
annat föreskrifter om att transaktioner ska 
vidarebefordras till ett system utsett av 
Esma, snarare än till behöriga 
myndigheter, vilket system skulle 
möjliggöra för relevanta behöriga 
myndigheter att få tillträde till all den 
information som rapporteras enligt denna 
artikel.

Or. en

Ändringsförslag 515
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Två år efter denna förordnings 
ikraftträdande ska Esma rapportera till 
kommissionen om denna artikels 
tillämpning, inbegripet huruvida formatet 
för och innehållet de transaktionsrapporter 
som mottas och utbyts mellan behöriga 

9. Två år efter denna förordnings 
ikraftträdande ska Esma rapportera till 
kommissionen om denna artikels 
tillämpning, inbegripet dess växelverkan 
med de relaterade rapporteringskraven 
enligt förordning [EMIR], och huruvida 
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myndigheter gör det möjligt att i enlighet 
med artikel 21 övervaka 
värdepappersföretagens verksamhet på ett 
övergripande sätt. Kommissionen får vidta 
åtgärder för att föreslå ändringar, bland 
annat föreskrifter om att transaktioner ska 
vidarebefordras till ett system utsett av 
Esma i stället för till behöriga myndigheter, 
vilket system möjliggör för relevanta 
behöriga myndigheter att få tillträde till all 
den information som rapporteras enligt 
denna artikel.

formatet för och innehållet de 
transaktionsrapporter som mottas och 
utbyts mellan behöriga myndigheter gör 
det möjligt att i enlighet med artikel 21 i 
denna förordning övervaka 
värdepappersföretagens verksamhet på ett 
övergripande sätt. Kommissionen får vidta 
åtgärder för att föreslå ändringar, bland 
annat föreskrifter om att transaktioner ska 
vidarebefordras till ett system utsett av 
Esma i stället för till behöriga myndigheter, 
vilket system möjliggör för relevanta 
behöriga myndigheter att få tillträde till all 
den information som rapporteras enligt 
denna artikel.

Or. en

Motivering

Av kostnadsskäl och med hänsyn till övervakning av systemrisk är det mycket viktigt att 
rapporteringsskyldigheterna anpassas till MiFID och EMIR.

Ändringsförslag 516
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 9 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att inte samma uppgifter ska 
rapporteras två gånger, ska rapporter som 
överförs till transaktionsregister som 
registrerats eller godkänts enligt 
förordning [EMIR] för instrumenten i 
fråga och som innehåller alla erforderliga 
uppgifter för 
transaktionsrapporteringsändamål inte 
behöva lämnas till behöriga myndigheter, 
utan ska vidarebefordras till dem från 
transaktionsregistren. Förordning 
[EMIR] ska ändras i enlighet med detta.

Or. en
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Motivering

Från skäl 29 i MiFID. Detta är en viktig punkt och bör följaktligen upprepas i en artikel.

Ändringsförslag 517
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23a
Ytterligare rapporteringskrav

Instituten ska, minst i form av en 
sammanfattning, rapportera om antalet 
avtal om återköp, värdepapperslån och 
alla former av panträtts- eller 
återkravsförfaranden. Återköpsavtal ska 
bokföras som utlåning och inte som 
försäljning och återköp. Denna typ av 
uppgifter ska lämnas till ett 
transaktionsregister eller ett centralt 
värdepappersregister så att bl.a. EBA, 
Esma, relevanta behöriga myndigheter, 
ESRB och relevanta centralbanker samt 
ECBS får tillgång till dessa. Vid 
likvidationsförfaranden ska oregistrerade 
återkravsavtal inte vara rättsligt bindande.

Or. en

Motivering

Finanskrisen har visat att det förekommer osäkerhet gällande äganderätt och skulder som 
härrör från värdepapperslån och repor. Det har även konstaterats att detta bidragit till 
systemrisker samt förluster för investerare. Detta motsvaras av förslag i 
kapitalkravsdirektiv IV.

Ändringsförslag 518
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 23a (ny)



PE489.477v01-00 128/186 AM\901886SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23a
Skyldighet att utföra transaktioner på en 
reglerad marknad eller MTF-plattformar 
1. Ett värdepappersföretag ska utföra alla 
sina transaktioner på en reglerad 
marknad eller MTF-plattform, såvida inte 
transaktionen uppfyller samtliga följande 
kriterier:
a) Den utförs ad-hoc.
b) Den utförs oregelbundet.
c) Den utförs gentemot stora motparter.
d) Den utförs inom ramen för ett 
affärsförhållande som i sig kännetecknas 
av affärer som är större än den normala 
ordervolymen på marknaden och av att 
transaktionerna utförs utanför de system 
som normalt används av företaget för dess 
verksamhet som systematisk 
internhandlare.

Or. en

Ändringsförslag 519
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23a
Skyldighet att tillhandahålla 

referensuppgifter för instrumenten
1. När det gäller instrument tagits upp till 
handel på en reglerad marknad eller 
handlas på multilaterala 
handelsplattformar [eller organiserade 
handelsplattformar] ska dessa 
handelsplattformar systematisk förse 
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Esma och behöriga myndigheter med de 
uppgifter för identifiering av instrument 
som krävs för transaktionsrapporteringen 
enligt artikel 21. Dessa referensuppgifter 
för ett visst instrument ska överlämnas till 
Esma och behöriga myndigheter innan 
handel inleds med detta instrument. När 
det gäller andra instrument ska Esma och 
behöriga myndigheter se till att 
handelsorganisationer och andra 
liknande organ som samlar in och 
distribuerar referensuppgifter för 
instrument förser dem med relevanta 
referensuppgifter.
2. Den skyldighet som fastställs i punkt 1 
gäller endast för de finansiella instrument 
som anges i artikel 23.2. Den ska därför 
inte tillämpas på något annat instrument.
3. De referensuppgifter för instrument 
som avses i punkt 1 ska vid behov 
uppdateras så att de förblir 
ändamålsenliga.
4. För att de behöriga myndigheterna i 
enlighet med artikel 21 ska kunna 
övervaka verksamheten i 
värdepappersföretagen för att se till att 
dessa handlar hederligt, rättvist och 
professionellt och på ett sätt som främjar 
marknadens integritet, ska Esma och de 
behöriga myndigheterna inrätta 
nödvändiga arrangemang för att se till att
a) Esma och de behöriga myndigheterna 
faktiskt mottar referensuppgifterna för 
instrument enligt punkt 1,
b) kvaliteten på de uppgifter som mottas 
på detta sätt är korrekt för 
transaktionsrapporteringen enligt 
artikel 21,
c) det sker ett effektiv utbyte mellan 
behöriga myndigheter av de 
referensuppgifter för instrument som 
mottagits enligt punkt 1.
5. Esma ska utforma förslag till tekniska 
standarder för tillsyn i syfte att fastställa 
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följande:
a) Datastandarder och format för 
referensuppgifterna för instrument i 
enlighet med punkt 1, inklusive metoder 
och arrangemang för rapportering av 
uppgifter och alla uppdateringar av 
uppgifter till Esma och behöriga 
myndigheter, samt formen för och 
innehållet i sådana rapporter.
(b) De åtgärder och villkor som är 
nödvändiga avseende de arrangemang 
som görs av Esma och behöriga 
myndigheter i enlighet med punkt 4.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den …*. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket, i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 520
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldighet att handla på reglerade 
marknader, MTF- eller OTF-plattformar

Skyldighet att handla på reglerade 
marknader eller MTF-plattformar

Or. en

Ändringsförslag 521
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldighet att handla på reglerade 
marknader, MTF- eller OTF-plattformar

Skyldighet att handla på reglerade 
marknader eller MTF-plattformar

Or. en

Ändringsförslag 522
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 24 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldighet att handla på reglerade 
marknader, MTF- eller OTF-plattformar

Skyldighet att handla på reglerade 
marknader eller MTF-plattformar
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 523
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller derivat av en derivattyp 1. När det gäller derivat av en derivattyp 
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som har förklarats omfattas av 
handelsskyldigheten i enlighet med 
förfarandet i artikel 26 och som har förts 
upp i det register som avses artikel 27, ska 
finansiella motparter enligt definitionen i 
artikel 2.6 och icke-finansiella motparter 
som uppfyller villkoren i artikel [5.1b] i 
förordning [ ] (EMIR), såvida det inte rör 
sig om koncerninterna transaktioner, endast 
genomföra transaktioner med andra 
finansiella motparter som motsvarar 
definitionen i artikel 2.6 eller icke-
finansiella motparter som uppfyller 
villkoren i artikel [5.1b] i förordning [ ] 
(EMIR) på följande platser:

som har förklarats omfattas av 
handelsskyldigheten i enlighet med 
förfarandet i artikel 26 och som har förts 
upp i det register som avses artikel 27, ska 
finansiella motparter enligt definitionen i 
artikel 2.6 och icke-finansiella motparter 
som uppfyller villkoren i artikel [5.1b] i 
förordning [ ] (EMIR), såvida det inte rör 
sig om koncerninterna transaktioner, eller 
transaktioner som utförs genom 
pensionssystemsarrangemang enligt 
artikel 71 i förordning [] (EMIR), endast 
genomföra transaktioner med andra 
finansiella motparter som motsvarar 
definitionen i artikel 2.6 eller icke-
finansiella motparter som uppfyller 
villkoren i artikel [5.1b] i förordning [ ] 
(EMIR) på följande platser:

Or. en

Motivering

Det tillfälliga undantaget i EMIR för pensionsfonder måste även återspeglas i MiFID.

Ändringsförslag 524
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller derivat av en derivattyp 
som har förklarats omfattas av 
handelsskyldigheten i enlighet med 
förfarandet i artikel 26 och som har förts 
upp i det register som avses artikel 27, ska 
finansiella motparter enligt definitionen i 
artikel 2.6 och icke-finansiella motparter 
som uppfyller villkoren i artikel [5.1b] i 
förordning [ ] (EMIR), såvida det inte rör 
sig om koncerninterna transaktioner, endast 
genomföra transaktioner med andra 
finansiella motparter som motsvarar 

1. När det gäller derivat av en derivattyp 
som har förklarats omfattas av 
handelsskyldigheten i enlighet med 
förfarandet i artikel 26 och som har förts 
upp i det register som avses artikel 27, ska 
finansiella motparter enligt definitionen i 
artikel 2.6 och icke-finansiella motparter 
som uppfyller villkoren i artikel [5.1b] i 
förordning [ ] (EMIR), såvida det inte rör 
sig om koncerninterna transaktioner, eller 
transaktioner som utförs genom 
pensionssystemsarrangemang enligt 
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definitionen i artikel 2.6 eller icke-
finansiella motparter som uppfyller 
villkoren i artikel [5.1b] i förordning [ ] 
(EMIR) på följande platser:

artikel 71 i förordning [] (EMIR), endast 
genomföra transaktioner med andra 
finansiella motparter som motsvarar 
definitionen i artikel 2.6 eller icke-
finansiella motparter som uppfyller 
villkoren i artikel [5.1b] i förordning [ ] 
(EMIR) på följande platser:

Or. en

Motivering

Undantaget för pensionsfonder i EMIR bör även inkluderas i MiFID.

Ändringsförslag 525
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller derivat av en derivattyp 
som har förklarats omfattas av 
handelsskyldigheten i enlighet med 
förfarandet i artikel 26 och som har förts 
upp i det register som avses artikel 27, ska 
finansiella motparter enligt definitionen i 
artikel 2.6 och icke-finansiella motparter 
som uppfyller villkoren i artikel [5.1b] i 
förordning [ ] (EMIR), såvida det inte rör 
sig om koncerninterna transaktioner, endast 
genomföra transaktioner med andra 
finansiella motparter som motsvarar 
definitionen i artikel 2.6 eller icke-
finansiella motparter som uppfyller 
villkoren i artikel [5.1b] i förordning [ ] 
(EMIR) på följande platser:

1. När det gäller derivat av en derivattyp 
som har förklarats omfattas av 
handelsskyldigheten i enlighet med 
förfarandet i artikel 26 och som har förts 
upp i det register som avses artikel 27, ska 
finansiella motparter enligt definitionen i 
artikel 2.6 och icke-finansiella motparter 
som uppfyller villkoren i artikel [10.1b] i 
förordning [ ] (EMIR), såvida det inte rör 
sig om koncerninterna transaktioner, endast 
genomföra transaktioner med andra 
finansiella motparter som motsvarar 
definitionen i artikel 2.6 eller icke-
finansiella motparter som uppfyller 
villkoren i artikel [10.1b] i förordning [ ] 
(EMIR) på följande platser:

Or. en

Ändringsförslag 526
Corien Wortmann-Kool
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller derivat av en derivattyp 
som har förklarats omfattas av 
handelsskyldigheten i enlighet med 
förfarandet i artikel 26 och som har förts 
upp i det register som avses artikel 27, ska 
finansiella motparter enligt definitionen i 
artikel 2.6 och icke-finansiella motparter 
som uppfyller villkoren i artikel [5.1b] i 
förordning [ ] (EMIR), såvida det inte rör 
sig om koncerninterna transaktioner, endast 
genomföra transaktioner med andra 
finansiella motparter som motsvarar 
definitionen i artikel 2.6 eller icke-
finansiella motparter som uppfyller 
villkoren i artikel [5.1b] i förordning [ ] 
(EMIR) på följande platser:

1. När det gäller derivat av en derivattyp 
som har förklarats omfattas av 
handelsskyldigheten i enlighet med 
förfarandet i artikel 26 och som har förts 
upp i det register som avses artikel 27, ska 
finansiella motparter enligt definitionen i 
artikel 2.6 och icke-finansiella motparter 
som uppfyller villkoren i artikel [5.1b] i 
förordning [ ] (EMIR), såvida det inte rör 
sig om koncerninterna transaktioner, eller 
transaktioner som utförs genom 
pensionssystemsarrangemang enligt 
artikel [71] i förordning [] (EMIR) för 
den period som avses i artikel [68.1a] i 
förordning [] (EMIR), endast genomföra 
transaktioner med andra finansiella 
motparter som motsvarar definitionen i 
artikel 2.6 eller icke-finansiella motparter 
som uppfyller villkoren i artikel [5.1b] i 
förordning [ ] (EMIR) på följande platser:

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag anpassar bestämmelserna MiFID till den överenskommelse som nåtts 
inom EMIR-förordningen (2010/0250(COD)).

Ändringsförslag 527
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) OTF-plattformar. utgår

Or. en
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Ändringsförslag 528
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) OTF-plattformar. utgår

Or. en

Motivering

Alla multilaterala handelsplatser där ”godtagbara” OTC-derivat ska handlas bör omfattas 
av samma krav. De bör inte handlas på OTF-plattformar eftersom dessa inte omfattas av icke 
skönsmässigt utförande. Detta innebär att OTF-operatören kan besluta om villkoren för 
utförandet av en transaktion. Detta är farligt eftersom den centrala motparten värderar 
risken för varje transaktion på basis av den information som getts av motparten. Om den 
centrala motparten inte värderar ett kontrakt korrekt, skulle det skydd som ges via EMIR 
genom clearing som utförs av centrala motparter vara meningslöst.

Ändringsförslag 529
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) OTF-plattformar. utgår
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

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 
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would be undermined.

Ändringsförslag 530
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) OTF-plattformar. (c) OTF-plattformar om derivatet inte 
handlas på en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform.

Or. en

Ändringsförslag 531
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) OTF-plattformar. (c) OTF-plattformar, utan regler som 
begränsar tillträde för kunder.

Or. en

Ändringsförslag 532
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Systematiska internhandlare.

Or. en
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Motivering

Eftersom vissa derivat redan är tillräckligt likvida för att kunna handlas via system av typen 
systematiska internhandlare skulle det vara logiskt att handelskyldigheten för derivatet skulle 
kunna uppfyllas av dem så att man på detta sätt ökade antalet derivat som kan omfattas av 
handelsskyldigheten. Eftersom transparenskraven skulle vara samma för MTF-plattformar 
och reglerade marknader, och eftersom det även skulle handla om clearing centralt, förefaller 
det inte finnas några skäl till att inte utvidga handelsskyldigheten till att omfatta systematiska 
internhandlare.

Ändringsförslag 533
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Systematiska internhandlare.

Or. en

Motivering

Handelskravet bör utvidgas till att omfatta systematiska internhandlare, eftersom vissa 
derivat är tillräckligt likvida. Detta är bättre än OTC-handel.

Ändringsförslag 534
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Tredjeländers handelsplatser, förutsatt 
att kommissionen har antagit ett beslut i 
enlighet med punkt 4 och förutsatt att 
tredjelandet tillhandahåller ett likvärdigt
ömsesidigt godkännande av handelsplatser 
som enligt direktiv [nya MiFID] har 
godkänts för upptagande till handel av eller 
för handel med sådana derivat som 

(d) Tredjeländers handelsplatser, förutsatt 
att kommissionen har antagit ett beslut i 
enlighet med punkt 4 och förutsatt att 
tredjelandet tillhandahåller ett effektivt 
system för likvärdigt godkännande av 
handelsplatser som enligt direktiv [nya 
MiFID] har godkänts för upptagande till 
handel av eller för handel med sådana 
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förklarats omfattas av en handelsskyldighet 
i det tredjelandet på icke-exklusiva villkor.

derivat som förklarats omfattas av en 
handelsskyldighet i det tredjelandet på 
icke-exklusiva villkor.

Or. en

Motivering

Ordalydelsen bör anpassas till EMIR. I motsvarande bestämmelser i EMIR finns ingen 
specifik hänvisning till ”ömsesidighet”. Se artikel 23.3 (”effektivt likvärdigt system för 
godkännande”) och artiklarna 3.2 och 23.2. Se även artikel 28.5 i MiFIR (”effektivt likvärdigt 
godkännande”). Ordalydelsen i artikel 24.1 d bör anpassa till detta.

Ändringsförslag 535
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Tredjeländers handelsplatser, förutsatt 
att kommissionen har antagit ett beslut i 
enlighet med punkt 4 och förutsatt att 
tredjelandet tillhandahåller ett likvärdigt 
ömsesidigt godkännande av handelsplatser 
som enligt direktiv [nya MiFID] har 
godkänts för upptagande till handel av eller 
för handel med sådana derivat som 
förklarats omfattas av en handelsskyldighet 
i det tredjelandet på icke-exklusiva villkor.

(d) Tredjeländers handelsplatser, förutsatt 
att kommissionen har antagit ett beslut i 
enlighet med punkt 4 och förutsatt att 
tredjelandet tillhandahåller en effektiv 
likvärdig behandling av handelsplatser 
som enligt direktiv [nya MiFID] har 
godkänts för upptagande till handel av eller 
för handel med sådana derivat som 
förklarats omfattas av en handelsskyldighet 
i det tredjelandet på icke-exklusiva villkor.

Or. en

Ändringsförslag 536
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När det gäller derivat som tagits upp 
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till handel på de handelsplatser som avses 
i punkt 1, ska finansiella motparter enligt 
definitionen i artikel 2.6 och icke-
finansiella motparter som uppfyller 
villkoren i artikel [5.1b] i förordning [ ] 
(EMIR), såvida det inte rör sig om 
koncerninterna transaktioner, endast på 
sådana handelsplatser genomföra 
transaktioner med andra finansiella 
motparter som motsvarar definitionen i 
artikel 2.6 eller icke-finansiella motparter 
som uppfyller villkoren i artikel [5.1b] i 
förordning [ ] (EMIR).
Esma ska regelbundet övervaka den 
verksamhet rörande derivat som inte 
förklarats omfattas av 
handelsskyldigheten i syfte att fastställa 
fall där en särskild kontraktsklass kan 
orsaka systemrisk och hindra 
regelarbitrage mellan 
derivattransaktioner som omfattas och 
dem som inte omfattas av 
handelsskyldigheten.

Or. en

Ändringsförslag 537
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Skyldigheten ovan ska inte tillämpas 
om den finansiella enheten som utför 
transaktionen, eller någondera av dem, i 
fall av två finansiella enheter, betraktas 
som en systematisk internhandlare som på 
frivillig bas uppfyller kraven på 
transparens före och efter handel enligt 
artiklarna 7 och 9.

Or. en
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Ändringsförslag 538
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. . Den skyldighet som fastställs i 
punkt 1 ska inte tillämpas på
grossisthandel med energiprodukter som 
omfattas av lämplig tillsyn av den 
behöriga tillsynsmyndigheten i enlighet 
med förordning (EU) nr 1227/2011 
(REMIT).

Or. de

Motivering

Den åtgärd som fastställs i MiFIR-förordningen avseende handelsskyldigheten skulle kunna 
leda till en begränsning av det tillämpningsområde som fastställs i EMIR-förordningen. 
Dessutom beaktas inte de regler som infördes genom förordning (EU) nr 127/2011 avseende 
grossistenergimarknadens integritet.

Ändringsförslag 539
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Derivat som förklarats omfattas av en 
handelsskyldighet ska kunna tas upp till 
handel eller handlas på samtliga 
handelsplatser enligt punkt 1 och på icke-
exklusiva och icke-diskriminerande villkor.

3. Derivat som förklarats omfattas av en 
handelsskyldighet ska kunna tas upp till 
handel eller handlas på en reglerad 
marknad eller på samtliga handelsplatser 
enligt punkt 1 och på icke-exklusiva och 
icke-diskriminerande villkor.

Or. en
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Ändringsförslag 540
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Esma ska fastställa mål per 
tillgångsklass för ökad rättsligt 
standardisering och standardisering av 
förfaranden och produkter samt mål per 
tillgångsklass för den andel handel med 
OTC-derivat som äger rum på reglerade 
marknader, och inrätta rutiner för att 
övervaka hur dessa mål uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 541
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41 anta 
bestämmelser som specificerar de 
kontraktstyper enligt punkt 2 som har en 
direkt, väsentlig och förutsebar effekt inom 
unionen och de fall där 
handelsskyldigheten är nödvändig eller 
lämplig för att förhindra att någon av 
bestämmelserna i denna förordning 
kringgås.

5. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som specificerar de 
kontraktstyper enligt punkt 2 som har en 
direkt, väsentlig och förutsebar effekt inom 
unionen och de fall där 
handelsskyldigheten är nödvändig eller 
lämplig för att förhindra att någon av 
bestämmelserna i denna förordning 
kringgås.

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 542
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Skyldigheten att handla på reglerade 
marknader eller MTF-plattformar ska 
genomföras senast den 31 december 2013. 
Alla tekniska standarder och delegerade 
akter som hänvisar till denna skyldighet 
bör slutföras i tid före detta sista datum.

Or. en

Motivering

Den tidsfrist som fastställts av G20-gruppen för att genomföra mandatet från Pittsburgh för 
OTC-derivat löper till utgången av 2012. EU bör genom EMIR-lagstiftningen uppfylla denna 
tidsfrist för clearing via centrala motparter. Denna tidsfrist kommer emellertid inte att 
uppfyllas för det handelsmandat som införts i MiFIR. För att se till att G20-mandatet, vilket 
efterlyser säkrare marknader för OTC-derivat, uppfylls så snart som möjligt, inte endast 
avseende handelskyldigheten utan även avseende clearingskyldigheten, förslås det för EMIR 
en tidsfrist som löper till den 31 december 2013.

Ändringsförslag 543
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Skyldigheten att handla på reglerade 
marknader eller MTF-plattformar ska 
gälla från den 1 januari 2014. Alla 
berörda tekniska standarder och 
delegerade akter ska slutföras i god tid så 
att handelsskyldigheten kan tillämpas 
från och med det datumet.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 544
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 24a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24a
Bestämmelser för handelsplatser i 

tredjeland
1. En handelsplats som etablerats i ett 
tredjeland får tillhandahålla tjänster i 
unionen endast om denna handelsplats 
godkänts av Esma.
2. Efter samråd med behöriga 
myndigheter får Esma godkänna en 
handelsplats som är etablerad i ett 
tredjeland och som har lämnat in en 
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ansökan om godkännande att 
tillhandahålla vissa investeringstjänster, 
endast om följande villkor är uppfyllda:
a) Kommissionen har antagit en 
genomförandeakt i enlighet med punkt 3.
b) Handelsplatsen är godkänd i det 
berörda tredjelandet och omfattas av en 
effektiv övervakning och kontroll av 
efterlevnaden, som garanterar att alla de 
krav som är tillämpliga i det tredjelandet 
iakttas.
(c) Samarbetsavtal har ingåtts i enlighet 
med punkt 4.
d) Handelsplatsen är etablerad eller 
godkänd i ett tredjeland som anses ha 
system för bekämpning av penningtvätt 
och finansiering av terrorism som är 
likvärdiga med unionens system, i 
enlighet med de kriterier som fastställts i 
samförstånd mellan medlemsstaterna om 
tredjeländers likvärdighet enligt 
direktiv 2005/60/EG.
3. När Esma bedömer om de villkor som 
avses i punkt 2 är uppfyllda ska 
myndigheten samråda med
a) den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat där handelsplatsen 
tillhandahåller eller har för avsikt att 
tillhandahålla investeringstjänster och 
som valts av handelsplatsen,
b) de behöriga myndigheter som ansvarar 
för tillsynen av centrala motparter 
belägna inom EU som handelsplatsen 
verkar på eller kommer att verka på,
c) relevanta ECBS-medlemmar i de 
medlemsstater där handelsplatsen 
tillhandahåller eller har för avsikt att 
tillhandahålla clearingtjänster och 
relevanta ECBS-medlemmar som 
ansvarar för tillsynen över de 
handelsplatser med vilka 
samverkansöverenskommelser ingåtts,
d) de centralbanker som ger ut de mest 
relevanta EU-valutorna för de finansiella 
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instrument som clearats eller som ska 
clearas.
4. Den handelsplats som avses i punkt 1 
ska lämna in sin ansökan till Esma. Den 
ansökande handelsplatsen ska förse Esma 
med all information som bedöms vara 
nödvändig för ett godkännande. Esma ska 
göra en bedömning av om ansökan är 
fullständig inom trettio arbetsdagar från 
och med mottagandet av ansökan. Om 
ansökan inte är fullständig ska Esma 
fastställa en tidsfrist inom vilken den 
ansökande handelsplatsen ska lämna 
ytterligare information. Beslutet om 
godkännande ska grundas på de villkor 
som fastställs i punkt 2 och ska vara 
oberoende av eventuella bedömningar 
som grundval för det beslut om 
likvärdighet som avses i artikel 24. Esma 
ska samråda med de myndigheter och 
institutioner som avses i punkt 3 innan 
myndigheten fattar sitt beslut. Senast 180 
arbetsdagar efter inlämnandet av en 
fullständig ansökan ska Esma skriftligen 
med en fullständig motivering underrätta 
den ansökande handelsplatsen om 
huruvida godkännande har beviljats eller 
avslagits.
Esma ska på sin webbplats offentliggöra 
en förteckning över de handelsplatser som 
godkänts i enlighet med denna 
förordning.
5. Esma ska i samråd med de myndigheter 
och institutioner som avses i punkt 3 se 
över godkännandet av en handelsplats 
som är etablerad i ett tredjeland om denna 
handelsplats utvidgat sina verksamheter 
och tjänster i unionen. Denna översyn ska 
göras i enlighet med punkterna 2, 3 och 4. 
Esma får återkalla godkännandet av 
denna handelsplats om de villkor och krav 
som anges i punkt 2 inte längre är 
uppfyllda eller under sådana 
omständigheter som avses i artikel 16.
6. Kommissionen får anta en 
genomförandeakt i enlighet med artikel 5 
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i förordning (EU) nr 182/2011, och ange 
att den rättsliga och tillsynsmässiga 
ramen i ett tredjeland säkerställer att de 
handelsplatser som är auktoriserade i 
detta land följer rättsligt bindande krav 
som är likvärdiga med de krav som anges 
i avdelning IV i den här förordningen, 
och att dessa handelsplatser löpande är 
föremål för effektiv tillsyn och 
efterlevnadskontroll i detta land och att 
tredjelandets regelverk föreskriver ett 
effektivt likvärdigt system för 
godkännande av de handelsplatser som är 
auktoriserade i enlighet med tredjeländers 
rättsordningar.
7. Esma ska upprätta samarbetsavtal med 
berörda behöriga myndigheter i 
tredjeländer vars rättsliga och 
tillsynsmässiga regelverk har bedömts 
vara likvärdiga med denna förordning i 
enlighet med punkt 3. Sådana 
arrangemang ska minst ange följande:
a) Mekanismen för informationsutbyte 
mellan Esma och de berörda 
tredjeländernas behöriga myndigheter, 
inbegripet tillträde till alla uppgifter som 
Esma begär om de handelsplatser som är 
auktoriserade i tredjeländerna.
b) Mekanismen för omedelbar 
underrättelse till Esma när en behörig 
myndighet i ett tredjeland bedömer att en 
handelsplats som den utövar tillsyn över 
bryter mot villkoren för sin auktorisation 
eller annan lagstiftning som den är 
skyldig att följa.
c) Mekanismen för omedelbar 
underrättelse till Esma från en behörig 
myndighet i ett tredjeland när en 
handelsplats som den utövar tillsyn av har 
beviljats rätt att tillhandahålla 
clearingtjänster till i unionen etablerade 
clearingmedlemmar eller kunder.
d) Förfarandena för samordning av 
tillsynsverksamhet, inbegripet 
inspektioner på plats när så är lämpligt.
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8. I syfte att sörja för en konsekvent 
tillämpning av denna artikel ska Esma 
utarbeta förslag till tekniska standarder 
för tillsyn som specificerar den 
information som den ansökande 
handelsplatsen ska lämna till Esma i sin 
ansökan om godkännande.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den 30 september 
2012.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket, i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Motivering

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).

Ändringsförslag 545
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En marknadsplatsoperatör för en 
reglerad marknad ska se till att alla 
transaktioner med derivat av en derivattyp 
som förklarats omfattas av clearingkravet 
enligt artikel 4.3 i förordning [EMIR], 
vilka genomförs på den reglerade 
marknaden, clearas av en central motpart.

1. En marknadsplatsoperatör för en 
reglerad marknad ska se till att alla 
transaktioner med derivat av en derivattyp 
som förklarats omfattas av clearingkravet 
enligt artikel 5.2 i förordning [EMIR], 
vilka genomförs på den reglerade 
marknaden, clearas av en central motpart.
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Or. en

Ändringsförslag 546
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Esma ska utforma förslag till tekniska 
standarder för genomförande i syfte att 
fastställa följande:

1. Esma ska utforma förslag till tekniska 
standarder för genomförande i syfte att 
fastställa det datum från vilket 
handelsskyldigheten ska gälla.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 547
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Esma ska utforma förslag till tekniska 
standarder för genomförande i syfte att 
fastställa följande:

(Berör inte den svenska versionen.)
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Or. en

Motivering

”Godtagbara” OTC-derivat (enligt beskrivningen i denna punkt) som omfattas av EMIR-
mandatet för clearing via centrala motparter bör även betraktas som ”godtagbara” för 
handel på en reglerad marknad eller en MTF-plattform. Experter på clearing via centrala 
motparter anser att om kontrakt är tillräckligt likvida för att clearas via en central motpart är 
de tillräckligt likvida för att handlas på en reglerad marknad eller MTF-plattform. Detta 
synsätt skulle garantera att alla ”godtagbara” OTC-derivat handlas på ett transparent och 
effektivt sätt och clearas genom en säker process.

Ändringsförslag 548
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Vilka av de derivattyper som förklarats 
omfattas av clearingkravet enligt artikel 
4.2 och 4.4 i förordning [ ] (EMIR) eller 
vilken relevant underkategori inom denna 
typ som ska handlas på de handelsplatser 
som avses i artikel 24.1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 549
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Vilka av de derivattyper som förklarats 
omfattas av clearingkravet enligt artikel 
4.2 och 4.4 i förordning [ ] (EMIR) eller 
vilken relevant underkategori inom denna 
typ som ska handlas på de handelsplatser 
som avses i artikel 24.1.

utgår
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Or. en

Motivering

”Godtagbara” OTC-derivat (enligt beskrivningen i denna punkt) som omfattas av EMIR-
mandatet för clearing via centrala motparter bör även betraktas som ”godtagbara” för 
handel på en reglerad marknad eller en MTF-plattform. Experter på clearing via centrala 
motparter anser att om kontrakt är tillräckligt likvida för att clearas via en central motpart är 
de tillräckligt likvida för att handlas på en reglerad marknad eller MTF-plattform. Detta 
synsätt skulle garantera att alla ”godtagbara” OTC-derivat handlas på ett transparent och 
effektivt sätt och clearas genom en säker process.

Ändringsförslag 550
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Vilka av de derivattyper som förklarats 
omfattas av clearingkravet enligt 
artikel 4.2 och 4.4 i förordning [ ] (EMIR) 
eller vilken relevant underkategori inom 
denna typ som ska handlas på de 
handelsplatser som avses i artikel 24.1.

(a) Vilka av de derivattyper som förklarats 
omfattas av clearingkravet enligt 
artikel 5.2 och 5.4 i förordning [ ] (EMIR) 
eller vilken relevant underkategori inom 
denna typ som ska handlas på de 
handelsplatser som avses i artikel 24.1.

Or. en

Ändringsförslag 551
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Det datum från vilket 
handelsskyldigheten ska gälla.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 552
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Det datum från vilket 
handelsskyldigheten ska gälla.

(b) Det eller de datum från vilket eller 
vilka handelsskyldigheten ska gälla, 
inbegripet varje successivt införande och 
de kategorier av motparter som omfattas 
av kravet.

Or. en

Motivering

För att anpassa handelsskyldigheten till clearingkravet införs samma ordalydelse som i 
artikel 4 i EMIR.

Ändringsförslag 553
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska till kommissionen överlämna det 
förslag till tekniska standarder för
genomförande som avses i första stycket, 
inom tre månader efter det att de tekniska 
standarderna för genomförande enligt 
artikel 4.3 i förordning [ ] (EMIR) har 
antagits av kommissionen.

Esma ska till kommissionen överlämna det 
förslag till tekniska standarder för tillsyn
som avses i första stycket, inom tre 
månader efter det att de tekniska 
standarderna för tillsyn enligt artikel 5.2 i 
förordning (EU) nr …/… [EMIR] har 
antagits av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 554
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Derivattypen eller en relevant kategori 
inom derivattypen har tagits upp till handel 
eller handlas på minst en reglerad marknad 
eller MTF- eller OTF-plattform enligt 
artikel 24.1.

(a) Derivattypen eller en relevant kategori 
inom derivattypen har tagits upp till handel 
eller handlas på minst en reglerad marknad 
eller MTF-plattform enligt artikel 24.1.

Or. en

Ändringsförslag 555
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Derivattypen eller en relevant kategori 
inom derivattypen har tagits upp till handel 
eller handlas på minst en reglerad marknad 
eller MTF- eller OTF-plattform enligt 
artikel 24.1.

(a) Derivattypen eller en relevant kategori 
inom derivattypen har tagits upp till handel 
eller handlas på minst en reglerad marknad 
eller MTF-plattform enligt artikel 24.1.

Or. en

Ändringsförslag 556
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Derivattypen eller en relevant kategori 
inom derivattypen har tagits upp till handel 
eller handlas på minst en reglerad marknad 
eller MTF- eller OTF-plattform enligt 
artikel 24.1.

(a) Derivattypen eller en relevant kategori 
inom derivattypen har tagits upp till handel 
eller handlas på minst en reglerad marknad 
eller MTF-plattform enligt artikel 24.1.

Or. en
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Motivering

OTC-derivat som betraktas som ”godtagbara” för kravet på clearing via central motpart 
enligt EMIR bör automatiskt anses vara ”godtagbara” för handel på en multilateral 
plattform enligt MiFID (reglerade marknader eller MTF-plattformar´). Detta synsätt är i linje 
med det som antagits i USA för Dodd Frank-akten. Frågan om huruvida det är lämpligt att 
betrakta ett kontrakt som ”godtagbart” för handel bör inte omfattas av ytterligare 
likviditetskriterier. I linje med EMIR kommer alla kontrakt som omfattas av kravet på 
clearing via central motpart att betraktas som tillräckligt standardiserade kontrakt som kan 
värderas löpande.

Ändringsförslag 557
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Derivattypen eller en relevant kategori 
inom derivattypen har tagits upp till handel 
eller handlas på minst en reglerad marknad 
eller MTF- eller OTF-plattform enligt 
artikel 24.1.

(a) Derivattypen eller en relevant kategori 
inom derivattypen har tagits upp till handel 
på en reglerad marknad eller handlas på 
minst en reglerad marknad eller MTF- eller 
OTF-plattform enligt artikel 24.1.

Or. en

Ändringsförslag 558
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Derivattypen eller en relevant kategori 
inom derivattypen har tagits upp till handel 
eller handlas på minst en reglerad marknad 
eller MTF- eller OTF-plattform enligt 
artikel 24.1.

(a) Derivattypen eller en relevant kategori 
inom derivattypen har tagits upp till handel 
eller handlas på minst en reglerad marknad 
eller MTF-plattform enligt artikel 24.1.

Or. en
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Motivering

”Godtagbara” OTC-derivat (enligt beskrivningen i denna punkt) som omfattas av EMIR-
mandatet för clearing via centrala motparter bör även betraktas som ”godtagbara” för 
handel på en reglerad marknad eller en MTF-plattform. Experter på clearing via centrala 
motparter anser att om kontrakt är tillräckligt likvida för att clearas via en central motpart är 
de tillräckligt likvida för att handlas på en reglerad marknad eller MTF-plattform. Detta 
synsätt skulle garantera att alla ”godtagbara” OTC-derivat handlas på ett transparent och 
effektivt sätt och clearas genom en säker process.

Ändringsförslag 559
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Derivattypen eller en relevant kategori 
inom derivattypen har bedömts vara 
tillräckligt likvid för att endast kunna 
handlas på de handelsplatser som avses i 
artikel 24.1.

(b) Derivattypen eller en relevant kategori 
inom derivattypen har bedömts vara 
tillräckligt likvid och kommer sannolikt 
även i fortsättningen att vara tillräckligt 
likvid för att endast kunna handlas på de 
handelsplatser som avses i artikel 24.1.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att erkänna att derivat kan vara likvida under en kort period men inte 
fortlöpande. Esma bör ta hänsyn till detta då handelsskyldigheten tillämpas.

Ändringsförslag 560
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Derivattypen eller en relevant kategori 
inom derivattypen har bedömts vara 
tillräckligt likvid för att endast kunna 
handlas på de handelsplatser som avses i 

(b) Derivattypen eller en relevant kategori 
inom derivattypen ska omfattas av 
clearingkravet i enlighet med artikel 4.2 
och 4.4 i förordning [] (EMIR).
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artikel 24.1.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 561
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Derivattypen eller en relevant kategori 
inom derivattypen har bedömts vara 
tillräckligt likvid för att endast kunna 
handlas på de handelsplatser som avses i 
artikel 24.1.

(b) Derivattypen eller en relevant kategori 
inom derivattypen ska omfattas av 
clearingkravet i enlighet med artikel 4.2 
och 4.4. i förordning [] (EMIR).

Or. en

Ändringsförslag 562
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Derivattypen eller en relevant kategori 
inom derivattypen har bedömts vara 
tillräckligt likvid för att endast kunna 
handlas på de handelsplatser som avses i 
artikel 24.1.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 563
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) En effektiv riskhantering ombesörjs 
av icke-finansiella motparter när det 
gäller OTC-derivat som inte omfattas av 
clearingkravet enligt artikel [7/10] i 
förordning [ ] (EMIR).

Or. de

Motivering

Undantaget för icke-finansiella företag från clearingskyldigheten möjliggör en effektiv och 
varaktig riskhantering för dessa företag med hjälp av strukturerade, icke-standardiserbara 
transaktioner på OTC-marknader, till exempel för att minska råvaruprisrisken. Dessa företag 
måste därför fortsättningsvis kunna finna och köpa derivat som är skräddarsydda för deras 
specifika behov på OTC-marknader.

Ändringsförslag 564
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Derivattypen eller en relevant 
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kategori inom derivattypen ska omfattas 
av clearingkravet i enlighet med 
artikel 4.2 i förordning [] (EMIR).

Or. en

Motivering

OTC-derivat som betraktas som ”godtagbara” för kravet på clearing via central motpart 
enligt EMIR bör automatiskt anses vara ”godtagbara” för handel på en multilateral 
plattform enligt MiFID (reglerade marknader eller MTF-plattformar´). Detta synsätt är i linje 
med det som antagits i USA för Dodd Frank-akten. Frågan om huruvida det är lämpligt att 
betrakta ett kontrakt som ”godtagbart” för handel bör inte omfattas av ytterligare 
likviditetskriterier. I linje med EMIR kommer alla kontrakt som omfattas av kravet på 
clearing via central motpart att betraktas som tillräckligt standardiserade kontrakt som kan 
värderas löpande.

Ändringsförslag 565
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid utarbetandet av förslaget till 
tekniska standarder för genomförande 
ska Esma betrakta derivattypen eller en 
relevant kategori inom typen som 
tillräckligt likvid mot bakgrund av 
följande kriterier:

utgår

(a) Den genomsnittliga 
transaktionsfrekvensen.
(b) Den genomsnittliga volymen på 
transaktionen.
(c) Antalet och typ av aktiva 
marknadsaktörer.
Innan Esma överlämnar förslaget till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen ska myndigheten 
genomföra ett offentligt samråd och kan, 
vid behov, samråda med tredjeländers 
behöriga myndigheter.
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Or. en

Ändringsförslag 566
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid utarbetandet av förslaget till 
tekniska standarder för genomförande 
ska Esma betrakta derivattypen eller en 
relevant kategori inom typen som 
tillräckligt likvid mot bakgrund av 
följande kriterier:

utgår

(a) Den genomsnittliga 
transaktionsfrekvensen.
(b) Den genomsnittliga volymen på 
transaktionen.
(c) Antalet och typ av aktiva 
marknadsaktörer.
Innan Esma överlämnar förslaget till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen ska myndigheten 
genomföra ett offentligt samråd och kan, 
vid behov, samråda med tredjeländers 
behöriga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 567
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid utarbetandet av förslaget till 
tekniska standarder för genomförande ska 
Esma betrakta derivattypen eller en 

3. Vid utarbetandet av förslaget till 
tekniska standarder för genomförande ska 
Esma betrakta derivattypen eller en 
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relevant kategori inom typen som 
tillräckligt likvid mot bakgrund av följande 
kriterier:

relevant kategori inom typen som 
tillräckligt likvid samt den storlek som 
krävs för att den sannolikt ska vara 
tillräckligt likvid under ett antal 
marknadsvillkor, mot bakgrund av 
följande kriterier:

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget ser man till att Esma på ett korrekt sätt kan beräkna den likviditet 
för dessa derivat som krävs för handelsskyldigheten, inbegripet ta hänsyn till ett större antal 
faktorer än dem som ingick i det ursprungliga förslaget. Bedömningen av 
genomsnittslikviditeten skulle exempelvis innebära att derivaten under hälften av tiden inte 
skulle vara tillräckligt likvida för att handlas på en multilateral handelsplats.

Ändringsförslag 568
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid utarbetandet av förslaget till 
tekniska standarder för genomförande ska 
Esma betrakta derivattypen eller en 
relevant kategori inom typen som 
tillräckligt likvid mot bakgrund av 
följande kriterier:

3. Vid utarbetandet av förslaget till 
tekniska standarder för tillsyn ska Esma 
betrakta derivattypen eller en relevant 
kategori inom typen som tillräckligt likvid
med beaktande av följande kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 569
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den genomsnittliga (a) Den genomsnittliga volymen och 
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transaktionsfrekvensen. storleken på transaktionen.

Or. en

Ändringsförslag 570
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den genomsnittliga 
transaktionsfrekvensen.

(a) Den genomsnittliga 
transaktionsfrekvensen under ett antal 
marknadsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 571
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den genomsnittliga 
transaktionsfrekvensen.

(a) Den genomsnittliga 
transaktionsfrekvensen under ett antal 
marknadsvillkor, med beaktande av 
produkternas art, livscykel och 
utbytbarhet inom derivattypen.

Or. en

Motivering

På detta sätt ser man till att Esma på ett korrekt sätt kan beräkna den likviditet för de derivat 
för vilka man kommer att kräva handelsskyldighet. Bedömningen av genomsnittslikviditeten 
skulle exempelvis innebära att derivaten under hälften av tiden inte skulle vara tillräckligt 
likvida för att handlas på en multilateral handelsplats.
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Ändringsförslag 572
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den genomsnittliga volymen på
transaktionen.

(b) Den genomsnittliga volymen på
transaktionerna och deras 
storleksfördelning samt 
transaktionsfrekvensen för transaktioner 
av större omfattning.

Or. en

Ändringsförslag 573
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den genomsnittliga volymen på 
transaktionen.

(b) Den genomsnittliga volymen på 
transaktionen, transaktionens exponering 
för marknadsrisk och 
transaktionsfrekvensen för transaktioner 
av större omfattning.

Or. en

Motivering

På detta sätt ser man till att Esma på ett korrekt sätt kan beräkna den likviditet för de derivat 
för vilka man kommer att kräva handelsskyldighet. Bedömningen av genomsnittslikviditeten 
skulle exempelvis innebära att derivaten under hälften av tiden inte skulle vara tillräckligt 
likvida för att handlas på en multilateral handelsplats.

Ändringsförslag 574
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Antalet och typ av aktiva 
marknadsaktörer.

(c) Antalet och typ av aktiva 
marknadsaktörer samt deras 
handelsverksamhet och marknadsmodell.

Or. en

Ändringsförslag 575
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Antalet och typ av aktiva 
marknadsaktörer.

(c) Antalet och typ av aktiva 
marknadsaktörer samt deras 
handelsverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 576
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Handelsvolymen för ett derivat eller 
en derivattyp vid sidan av antal och typ av 
handelsplatser som står till förfogande för 
handel och handelsplatsens kapacitet att 
hantera befintliga volymer.

Or. en
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Ändringsförslag 577
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Typ av och antal aktiva motparter 
som förväntas vara aktiva på marknaden 
för den relevanta typen av 
derivatkontrakt.

Or. en

Ändringsförslag 578
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Derivatets egenskaper, i synnerhet 
om derivatet är skräddarsytt för särskilda 
behov eller om det används för 
risksäkringsändamål enligt Esmas eller 
kommissionens definition i förordning 
(EMIR).

Or. de

Motivering

Strukturen på de derivat som används icke-finansiella företag för säkringsändamål 
återspeglar i allmänhet bl.a. löptiden och volymen för den post som ska säkras. 
Ändringsförslaget klargör att sådana icke-standardiserade transaktioner inte är tillräckligt 
likvida och därför inte lämpliga för MTF-handel på en reglerad marknad.

Ändringsförslag 579
Sharon Bowles
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Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) En jämförelse med all 
derivathandelsverksamhet inom 
tillgångsklassen.

Or. en

Motivering

På detta sätt ser man till att Esma på ett korrekt sätt kan beräkna den likviditet för de derivat 
för vilka man kommer att kräva handelsskyldighet. Bedömningen av genomsnittslikviditeten 
skulle exempelvis innebära att derivaten under hälften av tiden inte skulle vara tillräckligt 
likvida för att handlas på en multilateral handelsplats.

Ändringsförslag 580
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Den sannolika effekten på 
spreadarna mellan köp- och säljkurser 
och likviditetsförsörjningen.

Or. en

Ändringsförslag 581
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Andra faktorer som påverkar 
likviditeten och som är specifika för den 
enskilda derivattypen.
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Or. en

Ändringsförslag 582
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Den aktuella handelsverksamhetens 
art och inverkan på likviditeten om 
befintlig handelsverksamhet inte kunnat 
fortsätta.

Or. en

Motivering

På detta sätt ser man till att Esma på ett korrekt sätt kan beräkna den likviditet för de derivat 
för vilka man kommer att kräva handelsskyldighet. Bedömningen av genomsnittslikviditeten 
skulle exempelvis innebära att derivaten under hälften av tiden inte skulle vara tillräckligt 
likvida för att handlas på en multilateral handelsplats.

Ändringsförslag 583
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) Lämpligheten i att fasa in 
handelsskyldigheten per produkt eller per 
typ av marknadsaktör.

Or. en

Ändringsförslag 584
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 1 – led cc (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) Andra faktorer som påverkar 
produktlikviditeten och som är specifika 
för den enskilda derivattypen.

Or. en

Motivering

På detta sätt ser man till att Esma på ett korrekt sätt kan beräkna den likviditet för de derivat 
för vilka man kommer att kräva handelsskyldighet. Bedömningen av genomsnittslikviditeten 
skulle exempelvis innebära att derivaten under hälften av tiden inte skulle vara tillräckligt 
likvida för att handlas på en multilateral handelsplats.

Ändringsförslag 585
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 1 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cd) Den sannolika effekten på icke-
finansiella enheter. Handelsskyldighet 
bör inte införas om denna skulle få 
betydande negativa effekter på icke-
finansiella enheters likviditet eller 
kommersiella verksamhet.

Or. en

Motivering

Detta bör nödvändigtvis anpassas till undantaget för icke-finansiella motparter i EMIR och 
de ytterligare problem som icke-finansiella enheter kan få om den handelsskyldighet som 
införs för en produkt skulle orsaka förluster av marketmakerfunktionen avseende produkten, 
vilket skulle innebära att enheterna i praktiken skulle uteslutas från marknaden. 

Ändringsförslag 586
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan Esma överlämnar förslaget till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen ska myndigheten genomföra 
ett offentligt samråd och kan, vid behov, 
samråda med tredjeländers behöriga 
myndigheter.

Innan Esma överlämnar förslaget till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen ska myndigheten genomföra 
ett offentligt samråd och kan, vid behov, 
samråda med tredjeländers behöriga 
myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 587
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan Esma överlämnar förslaget till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen ska myndigheten genomföra 
ett offentligt samråd och kan, vid behov, 
samråda med tredjeländers behöriga 
myndigheter.

Innan Esma överlämnar förslaget till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen ska myndigheten genomföra 
ett offentligt samråd och kan, vid behov, 
samråda med tredjeländers behöriga 
myndigheter. Vid utarbetandet av 
förslaget till tekniska standarder för 
tillsyn ska Esma fastställa om 
derivattypen eller en relevant kategori 
inom typen endast är tillräckligt likvid när 
det gäller transaktioner under en viss 
storlek.

Or. en

Motivering

På detta sätt ser man till att Esma på ett korrekt sätt kan beräkna den likviditet för de derivat 
för vilka man kommer att kräva handelsskyldighet. Bedömningen av genomsnittslikviditeten 
skulle exempelvis innebära att derivaten under hälften av tiden inte skulle vara tillräckligt 
likvida för att handlas på en multilateral handelsplats.

Ändringsförslag 588
Robert Goebbels
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Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Esma ska på eget initiativ i enlighet 
med kriterierna i punkt 2 och efter att ha 
genomfört ett offentligt samråd fastställa 
och meddela kommissionen vilka 
derivattyper eller enskilda derivatkontrakt 
som bör omfattas av skyldigheten att 
handeln sker på de handelsplatser som 
avses i artikel 24.1, men för vilka inga 
centrala motparter ännu fått tillstånd 
enligt artikel 10 eller 11 i förordning ----/-
--- (EMIR) eller vilka inte har tagits upp 
till handel eller handlas på en 
handelsplats enligt artikel 24.1.

utgår

Kommissionen kan till följd av Esmas 
meddelande offentliggöra en 
förslagsinfordran avseende handel med 
de aktuella derivaten på de handelsplatser 
som avses i artikel 24.1.

Or. en

Ändringsförslag 589
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Esma ska på eget initiativ i enlighet 
med kriterierna i punkt 2 och efter att ha 
genomfört ett offentligt samråd fastställa 
och meddela kommissionen vilka 
derivattyper eller enskilda derivatkontrakt 
som bör omfattas av skyldigheten att 
handeln sker på de handelsplatser som 
avses i artikel 24.1, men för vilka inga 
centrala motparter ännu fått tillstånd 
enligt artikel 10 eller 11 i förordning ----/-
--- (EMIR) eller vilka inte har tagits upp 

utgår
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till handel eller handlas på en 
handelsplats enligt artikel 24.1.
Kommissionen kan till följd av Esmas 
meddelande offentliggöra en 
förslagsinfordran avseende handel med 
de aktuella derivaten på de handelsplatser 
som avses i artikel 24.1.

Or. en

Ändringsförslag 590
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Esma ska på eget initiativ i enlighet 
med kriterierna i punkt 2 och efter att ha 
genomfört ett offentligt samråd fastställa 
och meddela kommissionen vilka 
derivattyper eller enskilda derivatkontrakt 
som bör omfattas av skyldigheten att 
handeln sker på de handelsplatser som 
avses i artikel 24.1, men för vilka inga 
centrala motparter ännu fått tillstånd 
enligt artikel 10 eller 11 i förordning ----/-
--- (EMIR) eller vilka inte har tagits upp 
till handel eller handlas på en 
handelsplats enligt artikel 24.1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 591
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Esma ska på eget initiativ i enlighet med 
kriterierna i punkt 2 och efter att ha 

4. Esma ska på eget initiativ i enlighet med 
kriterierna i punkt 2 och efter att ha 
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genomfört ett offentligt samråd fastställa 
och meddela kommissionen vilka 
derivattyper eller enskilda derivatkontrakt 
som bör omfattas av skyldigheten att 
handeln sker på de handelsplatser som 
avses i artikel 24.1, men för vilka inga 
centrala motparter ännu fått tillstånd enligt 
artikel 10 eller 11 i förordning ----/----
(EMIR) eller vilka inte har tagits upp till 
handel eller handlas på en handelsplats 
enligt artikel 24.1.

genomfört ett offentligt samråd fastställa 
och meddela kommissionen vilka 
derivattyper eller enskilda derivatkontrakt 
som bör omfattas av skyldigheten att 
handeln sker på de handelsplatser som 
avses i artikel 24.1, men för vilka inga 
centrala motparter ännu fått tillstånd enligt 
artiklarna 14 eller 15 i förordning (EU) 
nr ----/---- [EMIR] eller vilka inte har 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller handlas på en handelsplats 
enligt artikel 24.1.

Or. en

Ändringsförslag 592
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan till följd av Esmas 
meddelande offentliggöra en 
förslagsinfordran avseende handel med 
de aktuella derivaten på de handelsplatser 
som avses i artikel 24.1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 593
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Så snart en väsentlig ändring sker i 
fråga om något av de kriterier som 
beskrivs i punkt 2 ska Esma i enlighet 
med punkt 1 till kommissionen överlämna 
ett nytt förslag till tekniska standarder för 

utgår
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genomförande som ändrar, tillfälligt 
upphäver eller återkallar de existerande 
tekniska standarderna för genomförande. 
Esma kan, i tillämpliga fall, först samråda 
med tredjeländers behöriga myndigheter. 
Kommissionen ska få befogenhet att 
ändra, tillfälligt upphäva eller återkalla 
existerande tekniska standarder för 
genomförande i enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 594
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Så snart en väsentlig ändring sker i 
fråga om något av de kriterier som 
beskrivs i punkt 2 ska Esma i enlighet 
med punkt 1 till kommissionen överlämna 
ett nytt förslag till tekniska standarder för 
genomförande som ändrar, tillfälligt 
upphäver eller återkallar de existerande 
tekniska standarderna för genomförande. 
Esma kan, i tillämpliga fall, först samråda 
med tredjeländers behöriga myndigheter. 
Kommissionen ska få befogenhet att 
ändra, tillfälligt upphäva eller återkalla 
existerande tekniska standarder för 
genomförande i enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 595
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska få befogenhet att 
anta tekniska standarder för tillsyn som 
närmare specificerar de kriterier som 
avses i punkt 2 b, i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010. Esma ska 
överlämna förslag till dessa tekniska 
standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den --/--/-- .

utgår

Or. en

Ändringsförslag 596
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska få befogenhet att 
anta tekniska standarder för tillsyn som 
närmare specificerar de kriterier som 
avses i punkt 2 b, i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010. Esma ska 
överlämna förslag till dessa tekniska 
standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den --/--/-- .

utgår

Or. en

Ändringsförslag 597
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Avdelning 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Icke-diskriminerande tillträde till utgår
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clearingsystem för finansiella instrument

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 599
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en
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Motivering

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.

Ändringsförslag 600
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. de

Motivering

Zugang zu Handelsplätzen und CCP war nicht Teil der öffentlichen Konsultation. Die 
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.

Ändringsförslag 601
Ildikó Gáll-Pelcz
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Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

Tvärtemot kommissionens uppfattning skulle ett öppet tillträde först och främst öka 
systemrisken inom den börsnoterade derivatsektorn. Lagstiftningsförslaget stärker 
nätverksbildandet och främjar fragmenteringen av systemviktiga marknadsinfrastrukturer, 
såsom centrala motparter. Fragmenteringen kan få negativa konsekvenser för tillsyn och 
riskhantering. Följderna av bestämmelserna om öppet tillträde för börshandlade derivat 
skulle vare en fragmentering av handelslikviditeten på reglerade marknader.

Ändringsförslag 602
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 603
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 i förordning [ ] (EMIR) ska en 
central motpart cleara finansiella 
instrument på icke-diskriminerande och 
överblickbara villkor, även när det gäller 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 i förordning [ ] (EMIR) ska en 
central motpart cleara överlåtbara 
värdepapper och 
penningmarknadsinstrument på icke-
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krav på säkerhet och avgifter kopplade till 
tillträde och oavsett på vilken handelsplats 
som transaktionen utförs. Detta bör särskilt 
säkerställa att en handelsplats har rätt till 
icke-diskriminerande behandling av avtal 
som handlas på dess plattform, när det 
gäller krav på säkerhet och nettning av 
ekonomiskt likvärdiga avtal och 
korsberäkning av marginalsäkerheter 
(cross-margining) med korrelerade avtal 
som clearats av samma centrala motpart.
En central motpart kan kräva att 
handelsplatsen uppfyller skäliga operativa 
och tekniska villkor som fastställts av den 
centrala motparten. Detta krav ska inte 
tillämpas på derivatkontrakt som redan 
omfattas av tillträdeskraven i artikel 8 i 
förordning [EMIR].

diskriminerande och överblickbara villkor, 
även när det gäller krav på säkerhet och 
avgifter kopplade till tillträde och oavsett 
på vilken handelsplats som transaktionen 
utförs. Detta bör särskilt säkerställa att en 
handelsplats har rätt till icke-
diskriminerande behandling av avtal. En 
central motpart kan kräva att 
handelsplatsen uppfyller skäliga operativa 
och tekniska villkor som fastställts av den 
centrala motparten. Detta krav ska inte 
tillämpas på derivatkontrakt som redan 
omfattas av tillträdeskraven i artikel 8 i 
förordning [EMIR]. Enligt denna artikel 
ska en handelsplats beviljas tillträde till 
en central motpart endast om detta inte 
förutsätter samverkan eller äventyrar 
marknadernas friktionsfria och korrekta 
funktion, eller inverkar negativt på 
systemrisken.

Or. en

Ändringsförslag 604
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 i förordning [ ] (EMIR) ska en 
central motpart cleara finansiella 
instrument på icke-diskriminerande och 
överblickbara villkor, även när det gäller 
krav på säkerhet och avgifter kopplade till 
tillträde och oavsett på vilken handelsplats 
som transaktionen utförs. Detta bör särskilt 
säkerställa att en handelsplats har rätt till 
icke-diskriminerande behandling av avtal 
som handlas på dess plattform, när det 
gäller krav på säkerhet och nettning av 
ekonomiskt likvärdiga avtal och 
korsberäkning av marginalsäkerheter 
(cross-margining) med korrelerade avtal 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 i förordning [ ] (EMIR) ska en 
central motpart cleara finansiella 
instrument på icke-diskriminerande och 
överblickbara villkor, även när det gäller 
krav på säkerhet och avgifter kopplade till 
tillträde och oavsett på vilken handelsplats 
som transaktionen utförs, såvida inte ett 
sådant tillträde uppenbart skulle äventyra 
handelsplatsens friktionsfria och korrekta 
funktion eller finansmarknadernas 
funktion och därmed orsaka en 
systemrisk. Detta bör särskilt säkerställa att 
en handelsplats har rätt till icke-
diskriminerande behandling av avtal som 
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som clearats av samma centrala motpart. 
En central motpart kan kräva att 
handelsplatsen uppfyller skäliga operativa 
och tekniska villkor som fastställts av den 
centrala motparten. Detta krav ska inte 
tillämpas på derivatkontrakt som redan 
omfattas av tillträdeskraven i artikel 8 i 
förordning [EMIR].

handlas på dess plattform, när det gäller 
krav på säkerhet och nettning av 
ekonomiskt likvärdiga avtal och 
korsberäkning av marginalsäkerheter 
(cross-margining) med korrelerade avtal 
som clearats av samma centrala motpart. 
En central motpart kan kräva att 
handelsplatsen uppfyller skäliga operativa 
och tekniska villkor som fastställts av den 
centrala motparten, förutsatt att den 
centrala motparten erbjuder relevanta och 
internationellt vedertagna förfaranden 
och normer för kommunikation. Detta 
krav ska inte tillämpas på derivatkontrakt 
som redan omfattas av tillträdeskraven i 
artikel 8 i förordning [EMIR].

Or. en

Ändringsförslag 605
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 i förordning [ ] (EMIR) ska en 
central motpart cleara finansiella 
instrument på icke-diskriminerande och 
överblickbara villkor, även när det gäller 
krav på säkerhet och avgifter kopplade till 
tillträde och oavsett på vilken handelsplats 
som transaktionen utförs. Detta bör särskilt 
säkerställa att en handelsplats har rätt till 
icke-diskriminerande behandling av avtal 
som handlas på dess plattform, när det 
gäller krav på säkerhet och nettning av 
ekonomiskt likvärdiga avtal och 
korsberäkning av marginalsäkerheter 
(cross-margining) med korrelerade avtal 
som clearats av samma centrala motpart. 
En central motpart kan kräva att 
handelsplatsen uppfyller skäliga operativa 
och tekniska villkor som fastställts av den 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 7 i förordning [EU] nr …/… 
[EMIR] ska en central motpart cleara 
finansiella instrument på icke-
diskriminerande och överblickbara villkor, 
även när det gäller krav på säkerhet och 
avgifter kopplade till tillträde och oavsett 
på vilken handelsplats som transaktionen 
utförs. Detta bör särskilt säkerställa att en 
handelsplats har rätt till icke-
diskriminerande behandling av avtal som 
handlas på dess plattform, när det gäller 
krav på säkerhet och nettning av 
ekonomiskt likvärdiga avtal och 
korsberäkning av marginalsäkerheter 
(cross-margining) med korrelerade avtal 
som clearats av samma centrala motpart. 
En central motpart kan kräva att 
handelsplatsen uppfyller skäliga operativa 
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centrala motparten. Detta krav ska inte 
tillämpas på derivatkontrakt som redan 
omfattas av tillträdeskraven i artikel 8 i 
förordning [EMIR].

och tekniska villkor som fastställts av den 
centrala motparten. Detta krav ska inte 
tillämpas på derivatkontrakt som redan 
omfattas av tillträdeskraven i artikel 7 i 
förordning (EU) nr …/… [EMIR].

Or. en

Ändringsförslag 606
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 i förordning [ ] (EMIR) ska en 
central motpart cleara finansiella 
instrument på icke-diskriminerande och 
överblickbara villkor, även när det gäller 
krav på säkerhet och avgifter kopplade till 
tillträde och oavsett på vilken handelsplats 
som transaktionen utförs. Detta bör särskilt 
säkerställa att en handelsplats har rätt till 
icke-diskriminerande behandling av avtal 
som handlas på dess plattform, när det 
gäller krav på säkerhet och nettning av 
ekonomiskt likvärdiga avtal och 
korsberäkning av marginalsäkerheter 
(cross-margining) med korrelerade avtal 
som clearats av samma centrala motpart. 
En central motpart kan kräva att 
handelsplatsen uppfyller skäliga operativa 
och tekniska villkor som fastställts av den 
centrala motparten. Detta krav ska inte 
tillämpas på derivatkontrakt som redan 
omfattas av tillträdeskraven i artikel 8 i 
förordning [EMIR].

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 i förordning [ ] (EMIR) ska en 
central motpart cleara finansiella 
instrument på icke-diskriminerande och 
överblickbara villkor, även när det gäller 
krav på säkerhet och avgifter kopplade till 
tillträde och oavsett på vilken handelsplats 
som transaktionen utförs. Detta bör särskilt 
säkerställa att en handelsplats har rätt till 
icke-diskriminerande behandling av avtal 
som handlas på dess plattform, när det 
gäller krav på säkerhet och nettning av 
ekonomiskt likvärdiga avtal och 
korsberäkning av marginalsäkerheter 
(cross-margining) med korrelerade avtal 
som clearats av samma centrala motpart. 
En central motpart kan kräva att 
handelsplatsen uppfyller skäliga operativa 
och tekniska villkor som fastställts av den 
centrala motparten.

Or. en

Motivering

Detta är en allmän åtgärd som bör tillämpas konsekvent över hela linjen.
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Ändringsförslag 607
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den centrala motparten ska inom tre 
månader lämna ett skriftligt svar till 
handelsplatsen vari tillträde beviljas, på 
villkor att den relevanta behöriga 
myndigheten inte har nekat tillträde i 
enlighet med punkt 4, eller vari tillträde 
nekas. Den centrala motparten får endast 
avslå en ansökan om tillträde på de villkor 
som anges i punkt 6. Om en central 
motpart nekar tillträde ska den lämna en 
fullständig motivering i sitt svar och 
skriftligen informera sin behöriga 
myndighet om beslutet. Den centrala 
motparten ska möjliggöra tillträdet inom 
tre månader från det att ett positivt svar på 
tillträdesansökan lämnades.

3. Den centrala motparten ska inom tre 
månader lämna ett skriftligt svar till 
handelsplatsen vari tillträde beviljas, på
villkor att den relevanta behöriga 
myndigheten inte har nekat tillträde i 
enlighet med punkt 4, eller vari tillträde 
nekas. Den centrala motparten får endast 
avslå en ansökan om tillträde på de villkor 
som anges i punkt 6. Om en central 
motpart nekar tillträde ska den lämna en 
fullständig motivering i sitt svar och 
skriftligen informera sin behöriga 
myndighet om beslutet. Den centrala 
motparten ska möjliggöra tillträdet inom 
tolv månader från det att ett positivt svar 
på tillträdesansökan lämnades.

Alla extra kostnader som uppstår till följd 
av punkterna 1–3 ska bäras av den 
handelsplats som ansöker om tillträde, 
såvida inte annat överenskommits mellan 
den centrala motparten och den 
handelsplats som ansöker om tillträde.

Or. en

Ändringsförslag 608
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den centrala motparten ska inom tre 
månader lämna ett skriftligt svar till 
handelsplatsen vari tillträde beviljas, på 

3. Den centrala motparten ska inom tre 
månader lämna ett skriftligt svar till 
handelsplatsen vari tillträde beviljas, på 
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villkor att den relevanta behöriga 
myndigheten inte har nekat tillträde i 
enlighet med punkt 4, eller vari tillträde 
nekas. Den centrala motparten får endast 
avslå en ansökan om tillträde på de villkor 
som anges i punkt 6. Om en central 
motpart nekar tillträde ska den lämna en 
fullständig motivering i sitt svar och 
skriftligen informera sin behöriga 
myndighet om beslutet. Den centrala 
motparten ska möjliggöra tillträdet inom 
tre månader från det att ett positivt svar på 
tillträdesansökan lämnades.

villkor att den relevanta behöriga 
myndigheten inte har nekat tillträde i 
enlighet med punkt 4, eller vari tillträde 
nekas. Den centrala motparten får endast 
avslå en ansökan om tillträde på grundval 
av en omfattande riskanalys och på de 
villkor som anges i punkt 6. Om en central 
motpart nekar tillträde ska den lämna en 
fullständig motivering i sitt svar och 
skriftligen informera sin behöriga 
myndighet om beslutet. Den centrala 
motparten ska möjliggöra tillträdet inom 
tre månader från det att ett positivt svar på 
tillträdesansökan lämnades.

Or. en

Ändringsförslag 609
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en central motpart nekar en 
handelsplats tillträde enligt punkt 3 ska 
den anmäla detta till sin behöriga 
myndighet, som ska se över beslutet för att 
säkerställa att det överensstämmer med 
punkterna 1 och 3. Om den behöriga 
myndigheten beslutar att den centrala 
motparten inte har respekterat punkterna 
1 och 3 ska den informera den centrala 
motparten, handelsplatsen och 
handelsplatsens behöriga myndighet om 
sitt beslut och kräva att den centrala 
motparten möjliggör tillträde inom tre 
månader.

Or. en

Ändringsförslag 610
Astrid Lulling
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Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den centrala motpartens behöriga 
myndighet får endast neka en handelsplats
tillträde till en central motpart när ett 
tillträde skulle äventyra 
finansmarknadernas friktionsfria eller 
korrekta funktion. Om en behörig 
myndighet nekar tillträde på sådana 
grunder ska den utfärda sitt beslut inom 
två månader från mottagandet av en 
ansökan enligt punkt 2 och lämna en 
fullständig förklaring till den centrala 
motparten och handelsplatsen, inbegripet 
de underlag som beslutet grundar sig på.

4. För överlåtbara värdepapper och 
penningmarknadsinstrument får 
handelsplatsens behöriga myndighet 
endast neka tillträde till handelsplatsen när 
ett tillträde skulle äventyra 
finansmarknadernas friktionsfria eller 
korrekta funktion. För andra instrument 
ska handelsplatsens behöriga myndighet 
besluta om tillträdet till handelsplatsen på 
grundval av följande kriterier:

i) Fragmentering av likviditeten.
ii) Operativ risk och komplexitet.
iii) Antalet nuvarande centrala motparter 
som har tillträde till handelsplatsen.
iv) Potentiell inverkan på marknadens 
friktionsfria och korrekta funktion.
Beslutet från handelsplatsens behöriga 
myndighet ska utfärdas inom två månader 
från mottagandet av den centrala 
motpartens ansökan och en rapport från 
målmarknaden ska tillhandahållas inom 
en månad från ansökan. Beslutet ska 
anmälas till handelsplatsen, den centrala 
motparten och Esma.

Or. en

Motivering

För många centrala motparter med tillträde till en handelsplats kommer att öka systemets 
operativa komplexitet och fragmenteringen av likviditeten kan öka den övergripande 
risknivån. Ju fler centrala motparter som ansluter sig till en handelsplats desto färre blir 
stordriftsfördelarna för kunderna och instituten. De föreslagna förfarandena kommer att 
bidra till att välja ut de mest relevanta kopplingarna till varje handelsplats.
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Ändringsförslag 611
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om oenighet skulle uppstå mellan 
behöriga myndigheter ska Esma lösa alla 
sådana tvister i enlighet med artikel 19 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Motivering

Härigenom anpassas tillträdesförfarandet till förfarandet i EMIR-förordningen, där Esma ges 
befogenhet till bindande medling för att lösa tvister mellan behöriga myndigheter. Med 
hänsyn till vissa kriteriers subjektiva karaktär är detta särskilt viktigt i detta sammanhang.

Ändringsförslag 612
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om handelsplatsen och den centrala 
motparten är baserade i olika 
medlemsstater ska den centrala 
motpartens behöriga myndighet 
konsultera handelsplatsens behöriga 
myndighet innan beslut fattas om att neka 
den centrala motparten tillträde enligt 
punkterna 3a och 4 och till denna 
myndighet överlämna en fullständig 
skriftlig motivering till beslutet. Om 
handelsplatsens behöriga myndighet inte 
instämmer i ett beslut som fattats av den 
centrala motpartens behöriga myndighet 
enligt punkterna 3a och 4 får de båda 
behöriga myndigheterna hänskjuta 
ärendet till Esma, som får agera i enlighet 
med de befogenheter som den tilldelats 
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genom artikel 19 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 613
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 614
Sławomir Witold Nitras

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Kommissionen ska, genom delegerade 
akter, efter samråd med Esma och i 
enlighet med artikel 41, anta bestämmelser 
som anger följande:

Or. pl

Ändringsförslag 615
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6 – led a



PE489.477v01-00 184/186 AM\901886SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De villkor enligt vilka tillträde kan 
nekas av en central motpart, inbegripet 
villkor baserade på transaktionsvolym, 
antal och typ av användare eller andra 
faktorer som skapar otillbörliga risker.

(a) De villkor enligt vilka tillträde kan 
nekas av en central motpart, endast när ett 
tillträde skulle äventyra marknadernas 
friktionsfria eller korrekta funktion eller 
inverka negativt på systemrisken.

Or. en

Motivering

Härigenom anpassas tillträdesförfarandet till förfarandet i EMIR-förordningen.

Ändringsförslag 616
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De villkor enligt vilka tillträde kan 
nekas av en central motpart, inbegripet 
villkor baserade på transaktionsvolym, 
antal och typ av användare eller andra 
faktorer som skapar otillbörliga risker.

(a) De villkor enligt vilka tillträde kan 
nekas av en central motpart när det gäller 
överlåtbara värdepapper och 
penningmarknadsinstrument, inbegripet 
villkor baserade på transaktionsvolym, 
antal användare eller andra faktorer som 
skapar otillbörliga risker.

Or. en

Ändringsförslag 617
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De villkor enligt vilka tillträde kan 
nekas av en central motpart, inbegripet 
villkor baserade på transaktionsvolym, 

(a) De villkor enligt vilka tillträde kan 
nekas av en central motpart, vilka ska vara 
transparenta, objektiva, proportionerliga 
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antal och typ av användare eller andra 
faktorer som skapar otillbörliga risker.

och icke-diskriminerande och bygga på 
huruvida tillträde till en central motpart 
uppenbart och allvarligt skulle äventyra 
den centrala motpartens friktionsfria eller 
korrekta funktion eller inverka negativt 
på systemrisken.

Or. en

Ändringsförslag 618
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De villkor enligt vilka tillträde beviljas, 
inbegripet konfidentialitet när det gäller 
uppgifter rörande finansiella instrument
under utvecklingsfasen, icke-
diskriminerande och överblickbara villkor 
för clearingavgifter, krav på säkerhet och 
operativa kraven avseende marginalavtal.

(b) De villkor enligt vilka tillträde beviljas, 
inbegripet konfidentialitet när det gäller 
uppgifter rörande överlåtbara värdepapper 
och penningmarknadsinstrument under 
utvecklingsfasen, icke-diskriminerande och 
överblickbara villkor för clearingavgifter, 
krav på säkerhet och operativa kraven 
avseende marginalavtal.

Or. en

Ändringsförslag 619
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
standarder för tillsyn till kommissionen 
senast [xx] månader efter ikraftträdandet 
av denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 620
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28 a
Clearingkrav för aktier och obligationer 
som handlas på reglerade marknader, 

MTF- och OTF-plattformar 
En operatör som verkar på en reglerad 
marknad, eller driver en MTF- eller en 
OTF-plattform ska se till att alla 
transaktioner med aktier och obligationer 
som utförs på en reglerad marknad, en 
MTF- eller OTF-plattform clearas av en 
central motpart om en central motpart 
accepterar att cleara detta finansiella 
instrument.

Or. en


