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Ændringsforslag 621
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Leonardo Domenici, Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users.For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.Thus Article 29 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Ændringsforslag 622
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 623
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. de

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 624
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning
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Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

I modsætning til Kommissionens opfattelse ville åben adgang især øge den systemiske risiko i 
sektoren for registrerede derivater. Lovforslaget fører til indbyrdes forbundethed og fremmer 
fragmenteringen af systemisk vigtige markedsinfrastrukturer. Fragmenteringen kan have 
negative effekter med hensyn til tilsyn og risikostyring. Adgangsbestemmelserne for 
børshandlede derivater vil opsplitte disse markeder og bringe robustheden i 
prisdannelsesmekanismen i fare.

Ændringsforslag 625
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 626
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at dette berører artikel 8, litra a), i 
forordning [...] (EMIR) skal en 
markedsplads fremlægge handelsfeeds på 
et ikke-diskriminerende og gennemsigtigt 
grundlag, herunder hvad angår gebyrer for 
adgang, på anmodning af enhver central 
modpart, der er godkendt eller anerkendt 

1. Uden at dette berører artikel 8, litra a), i 
forordning [...] (EMIR) skal en 
markedsplads kun fremlægge post-handels 
datafeeds på et ikke-diskriminerende og 
gennemsigtigt grundlag, herunder hvad 
angår gebyrer for adgang, på anmodning af 
enhver central modpart, der er godkendt 
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ved forordning [...] (EMIR), og som ønsker 
at cleare finansielle transaktioner på denne 
markedsplads. Dette krav finder ikke 
anvendelse på derivatkontrakter, som 
allerede er omfattet af 
adgangsforpligtelserne i henhold til artikel 
8, litra a), i forordning [EMIR].

eller anerkendt ved forordning [...] 
(EMIR), og som ønsker at cleare 
finansielle transaktioner, hvis der er en
trussel mod gnidningsfri og 
velfungerende finansielle markeder. Dette 
krav finder ikke anvendelse på 
derivatkontrakter, som allerede er omfattet 
af adgangsforpligtelserne i henhold til 
artikel 8, litra a), i forordning [EMIR].

Or. en

Ændringsforslag 627
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at dette berører artikel 8, litra a), i 
forordning [...] (EMIR) skal en 
markedsplads fremlægge handelsfeeds på 
et ikke-diskriminerende og gennemsigtigt 
grundlag, herunder hvad angår gebyrer for 
adgang, på anmodning af enhver central 
modpart, der er godkendt eller anerkendt 
ved forordning [...] (EMIR), og som ønsker 
at cleare finansielle transaktioner på denne 
markedsplads. Dette krav finder ikke 
anvendelse på derivatkontrakter, som 
allerede er omfattet af 
adgangsforpligtelserne i henhold til artikel 
8, litra a), i forordning [EMIR].

1. Uden at dette berører artikel 8, litra a), i 
forordning [...] (EMIR) skal en 
markedsplads fremlægge handelsfeeds på 
et ikke-diskriminerende, objektivt og 
gennemsigtigt grundlag, herunder hvad 
angår gebyrer for adgang, på anmodning af 
enhver central modpart, der er godkendt 
eller anerkendt ved forordning [...] 
(EMIR), og som ønsker at cleare 
finansielle transaktioner på denne 
markedsplads, medmindre sådan adgang 
ville udgøre en klar og betydelig trussel 
mod markedspladsens eller de finansielle 
markeders gnidningsfri og ordentlige 
funktion på en måde, som skaber en 
systemisk risiko. Dette krav finder ikke 
anvendelse på derivatkontrakter, som 
allerede er omfattet af 
adgangsforpligtelserne i henhold til artikel 
8, litra a), i forordning [EMIR].

Or. en
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Ændringsforslag 628
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uden at dette berører artikel 8, litra a), i 
forordning [...] (EMIR) skal en 
markedsplads fremlægge handelsfeeds på 
et ikke-diskriminerende og gennemsigtigt 
grundlag, herunder hvad angår gebyrer for 
adgang, på anmodning af enhver central 
modpart, der er godkendt eller anerkendt 
ved forordning [...] (EMIR), og som ønsker 
at cleare finansielle transaktioner på denne 
markedsplads. Dette krav finder ikke 
anvendelse på derivatkontrakter, som 
allerede er omfattet af 
adgangsforpligtelserne i henhold til artikel 
8, litra a), i forordning [EMIR].

1. Uden at dette berører artikel 8 i 
forordning (EU) nr. …/…[EMIR] skal en 
markedsplads fremlægge handelsfeeds på 
et ikke-diskriminerende og gennemsigtigt 
grundlag, herunder hvad angår gebyrer for 
adgang, på anmodning af enhver central 
modpart, der er godkendt eller anerkendt 
ved forordning [...] (EMIR), og som ønsker 
at cleare finansielle transaktioner på denne 
markedsplads. Dette krav finder ikke 
anvendelse på derivatkontrakter, som 
allerede er omfattet af 
adgangsforpligtelserne i henhold til artikel 
8, i forordning (EU) nr. …/…[EMIR].

Or. en

Ændringsforslag 629
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En central modpart, som allerede har 
en dominerende markedsandel af 
clearingmarkedet enten i Europa eller i et 
tredjeland, kan ikke bruge adgangsretten 
til markedspladser i henhold til artikel 29, 
stk. 1, til at styrke sin position.

Or. en

Begrundelse

Adgangsretten kan af dominerende aktører misbruges til at styrke deres position og dermed 
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eliminere konkurrencen. En bestemmelse, som modvirker denne skadelige virkning, er særlig 
nødvendig for derivater på grund af den store tiltrækningskraft og de lock in-virkninger, som 
etablerede clearingvirksomheder kan udøve på produkter, der handles på nyligt oprettede 
eller mindre markedspladser. Uden en sådan bestemmelse kan der ikke findes konkurrence 
inden for clearing af derivater.

Ændringsforslag 630
Sirpa Pietikäinen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Adgangen til handelsfeeds i henhold 
til artikel 29, stk. 1, vedrørende derivater 
bortset fra OTC-derivater, som er omfattet 
af forordning [ ] (EMIR), skal kun kræves 
af markedspladser, som repræsenterer 
over 10 % af den samlede europæiske 
handel med derivater.

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til derivater, som handles på organiserede markedspladser, er det vigtigt, at 
markedsdeltagerne tilbydes et valg mellem clearingvirksomheder og markedspladser. For at 
sikre, at konkurrence og innovation kan findes, bør adgangsbestemmelserne ikke desto mindre 
kun gælde for dem, som allerede har etableret en solid handelsaktivitet. Nye markedsaktører 
bør især ikke være forpligtet til at levere handelsfeeds, før de har nået en vis størrelse af 
markedet.

Ændringsforslag 631
Anne E. Jensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For derivater bortset fra OTC-
derivater bør adgangen til handelsfeeds i 
henhold til artikel 29, stk. 1, kun gælde 
for markedspladser, som gennemfører 
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over 10 % af den samlede europæiske 
handel med derivater.

Or. en

Ændringsforslag 632
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Markedspladsen skal senest tre måneder 
efter give et skriftligt svar til den centrale 
modpart, hvori der enten gives adgang, 
såfremt den relevante kompetente 
myndighed ikke har nægtet adgang i 
henhold til stk. 4, eller nægtes adgang. En 
markedsplads kan kun nægte adgang på de 
i stk. 6 anførte betingelser. Nægtes der 
adgang, giver markedspladsen en 
fyldestgørende begrundelse i sin 
svarskrivelse, og den underretter den 
kompetente myndighed skriftligt om sin 
afgørelse. Markedspladsen giver adgang 
senest tre måneder efter at have givet et 
positivt svar på anmodningen om adgang.

3. Markedspladsen skal senest tre måneder 
efter give et skriftligt svar til den centrale 
modpart, hvori der enten gives adgang, 
såfremt den relevante kompetente 
myndighed ikke har nægtet adgang i 
henhold til stk. 4, eller nægtes adgang. En 
markedsplads kan kun nægte adgang på 
grundlag af en omfattende risikoanalyse 
og på de i stk. 6 anførte betingelser. 
Nægtes der adgang, giver markedspladsen 
en fyldestgørende begrundelse i sin 
svarskrivelse, og den underretter den 
kompetente myndighed skriftligt om sin 
afgørelse. Markedspladsen giver adgang 
senest tre måneder efter at have givet et 
positivt svar på anmodningen om adgang.

Or. en

Ændringsforslag 633
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Markedspladsen skal senest tre måneder 
efter give et skriftligt svar til den centrale 
modpart, hvori der enten gives adgang, 
såfremt den relevante kompetente 

3. Markedspladsen skal senest tre måneder 
efter give et skriftligt svar til den centrale 
modpart, hvori der enten gives adgang, 
såfremt den relevante kompetente 
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myndighed ikke har nægtet adgang i 
henhold til stk. 4, eller nægtes adgang. En 
markedsplads kan kun nægte adgang på de 
i stk. 6 anførte betingelser. Nægtes der 
adgang, giver markedspladsen en 
fyldestgørende begrundelse i sin 
svarskrivelse, og den underretter den 
kompetente myndighed skriftligt om sin 
afgørelse. Markedspladsen giver adgang 
senest tre måneder efter at have givet et 
positivt svar på anmodningen om adgang.

myndighed ikke har nægtet adgang i 
henhold til stk. 4, eller nægtes adgang. En 
markedsplads kan kun nægte adgang på de 
i stk. 4 og 6 anførte betingelser. Nægtes der 
adgang, giver markedspladsen en 
fyldestgørende begrundelse i sin 
svarskrivelse, og den underretter den 
kompetente myndighed skriftligt om sin 
afgørelse. Markedspladsen giver adgang 
senest tre måneder efter at have givet et 
positivt svar på anmodningen om adgang.

Or. en

Ændringsforslag 634
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 635
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Den kompetente myndighed for 
markedspladsen kan kun nægte en central 
modpart adgang til en markedsplads, når en 
sådan adgang anses for at ville være til fare 
for opretholdelsen af velfungerende 
finansielle markeder. Nægter en kompetent 
myndighed adgang på dette grundlag, 
træffer den sin afgørelse senest to måneder 
efter modtagelsen af den i stk. 2 
omhandlede anmodning og giver en 
fyldestgørende begrundelse til 
markedspladsen og den centrale modpart, 
herunder den dokumentation, som ligger til 
grund for afgørelsen. For OTC-derivater 
gives den centrale modpart adgang til en 
markedsplads i henhold til 
bestemmelserne i forordning [] (EMIR).

Or. en

Begrundelse

Det skal være klart, at OTC-derivater på grund af deres særlige egenskaber behandles 
særskilt i EMIR. Andre finansielle produkter, navnlig derivater optaget på regulerede 
markeder, bør medtages under bestemmelserne om adgangsret i MIFIR.

Ændringsforslag 636
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den kompetente myndighed for 
markedspladsen kan kun nægte en central 
modpart adgang til en markedsplads, når en 
sådan adgang anses for at ville være til fare 
for opretholdelsen af velfungerende 
finansielle markeder. Nægter en kompetent 
myndighed adgang på dette grundlag, 
træffer den sin afgørelse senest to måneder 

4. Den kompetente myndighed for 
markedspladsen kan kun nægte en central 
modpart adgang til en markedsplads, når en 
sådan adgang anses for at ville være til klar 
og væsentlig fare for opretholdelsen af en 
velfungerende markedsplads eller 
velfungerende finansielle markeder på en 
måde, som skaber systemisk risiko eller 
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efter modtagelsen af den i stk. 2 
omhandlede anmodning og giver en 
fyldestgørende begrundelse til 
markedspladsen og den centrale modpart, 
herunder den dokumentation, som ligger til 
grund for afgørelsen.

andre forhold, som vedtages af 
Kommissionen i henhold til stk. 6. En 
sådan afgørelse skal være baseret på en 
omfattende risikoanalyse, som tager højde 
for, at intet i EMIR hindrer parterne i at 
aftale interoperabilitet bilateralt, hverken 
for aktier, derivater eller andre 
instrumenter. Nægter en kompetent 
myndighed adgang, træffer den sin 
afgørelse senest to måneder efter 
modtagelsen af den i stk. 2 omhandlede 
anmodning og giver en fyldestgørende 
begrundelse til markedspladsen og den 
centrale modpart, herunder den 
dokumentation, som ligger til grund for 
afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 637
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Den kompetente myndighed for 
markedspladsen kan kun nægte en central 
modpart adgang til en markedsplads, når en 
sådan adgang anses for at ville være til fare 
for opretholdelsen af velfungerende 
finansielle markeder eller ville føre til en 
styrkelse af positionen for en central 
modpart, som allerede har en større 
markedsandel af det europæiske 
clearingmarked. Nægter en kompetent 
myndighed adgang på dette grundlag, 
træffer den sin afgørelse senest to måneder 
efter modtagelsen af den i stk. 2 
omhandlede anmodning og giver en 
fyldestgørende begrundelse til den centrale 
modpart og markedspladsen , herunder den 
dokumentation, som ligger til grund for 
afgørelsen. En central modparts 
adgangsrettigheder til en markedsplads 
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for så vidt angår OTC-derivater etableres 
i henhold til bestemmelserne i forordning 
[ ] (EMIR).

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til finansielle instrumenter, som handles på organiserede markedspladser, 
navnlig derivater, er det vigtigt, at markedsdeltagerne tilbydes et valg mellem 
clearingvirksomheder og markedspladser. For at sikre, at konkurrence og innovation kan 
findes, bør adgangsbestemmelserne dog ikke anvendes til at styrke en større markedsandel og 
styrke dominerende aktører.

Ændringsforslag 638
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Den kompetente myndighed for 
markedspladsen kan kun nægte en central 
modpart adgang til en markedsplads for 
finansielle instrumenter bortset fra 
derivater, når en sådan adgang anses for at 
ville være til fare for opretholdelsen af 
velfungerende finansielle markeder. Når 
det gælder derivater, gives den centrale 
modpart kun adgang til en markedsplads, 
såfremt en sådan adgang ikke kræver 
interoperabilitet og ikke truer 
markedernes gnidningsløse og ordnede 
funktion, navnlig som følge af 
fragmentering af likviditet, og såfremt 
markedspladsen har indført passende 
mekanismer til forebyggelse af en sådan 
fragmentering.
Nægter en kompetent myndighed adgang 
på dette grundlag, træffer den sin afgørelse 
senest to måneder efter modtagelsen af den 
i stk. 2 omhandlede anmodning og giver en 
fyldestgørende begrundelse til 
markedspladsen og den centrale modpart, 
herunder den dokumentation, som ligger til 
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grund for afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 639
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Den kompetente myndighed for 
markedspladsen kan kun nægte en central 
modpart adgang til en markedsplads for 
finansielle instrumenter bortset fra OTC-
derivater, når en sådan adgang anses for at 
ville være til fare for opretholdelsen af 
velfungerende finansielle markeder. 
Nægter en kompetent myndighed adgang 
på dette grundlag, træffer den sin afgørelse 
senest to måneder efter modtagelsen af den 
i stk. 2 omhandlede anmodning og giver en 
fyldestgørende begrundelse til 
markedspladsen og den centrale modpart, 
herunder den dokumentation, som ligger til 
grund for afgørelsen. En central modparts 
adgangsrettigheder til en markedsplads 
for så vidt angår OTC-derivater gives i 
henhold til bestemmelserne i forordning [ 
] (EMIR).

Or. en

Ændringsforslag 640
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den kompetente myndighed for 
markedspladsen kan kun nægte en central 

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

en markedsplads for så vidt angår 
omsættelige værdipapirer og 
pengemarkedsinstrumenter, når en sådan 
adgang anses for at ville være til fare for 
opretholdelsen af velfungerende finansielle 
markeder. Markedspladsens kompetente 
myndighed kan nægte adgang til 
markedspladsen for andre instrumenter
på grundlag af følgende kriterier:

i) opsplitning af likviditet
ii) operationel risiko og kompleksitet
iii) det aktuelle antal centrale modparter 
med adgang til markedspladsen
iv) potentiel påvirkning af markedets 
funktion
Markedspladsens kompetente myndigheds 
afgørelse træffes senest to måneder efter 
modtagelsen af den centrale modparts 
anmodning og en rapport fra 
målmarkedet, som skal forelægges senest 
en måned efter anmodningen.
Markedspladsen, CCP og ESMA skal 
underrettes om afgørelsen.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 641
Anne E. Jensen

Forslag til forordning
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Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

For derivatinstrumenter bortset fra OTC-
derivater gives den centrale modpart kun 
adgang til en markedsplads, hvis de 
relevante kompetente myndigheder finder 
det godtgjort, at 
interoperabilitetsordninger ikke truer 
clearingprocessernes stabilitet og 
robusthed. En central modparts 
adgangsrettigheder til en markedsplads 
for så vidt angår OTC-derivater gives i 
henhold til bestemmelserne i forordning [ 
] (EMIR).

Or. en

Ændringsforslag 642
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 643
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 644
Markus Ferber
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En central modpart, der er etableret i et 
tredjeland, kan anmode om adgang til en 
markedsplads, der er etableret i Unionen, 
såfremt den pågældende centrale modpart 
er anerkendt efter artikel 23 i forordning 
[EMIR], og forudsat at det pågældende 
tredjelands retlige rammer giver de centrale 
modparter, der er godkendt i henhold til 
forordning [EMIR], en effektiv og 
tilsvarende mulighed for at anmode om 
adgang til markedspladser, der er etableret 
i det pågældende tredjeland

5. En central modpart, der er etableret i et 
tredjeland, kan anmode om adgang til en 
markedsplads, der er etableret i Unionen, 
såfremt den pågældende centrale modpart 
er anerkendt efter artikel 25 i forordning 
(EU) nr. …/… [EMIR], og forudsat at det 
pågældende tredjelands retlige rammer 
giver de centrale modparter, der er 
godkendt i henhold til forordning [EMIR], 
en effektiv og tilsvarende mulighed for at 
anmode om adgang til markedspladser, der 
er etableret i det pågældende tredjeland

Or. en

Ændringsforslag 645
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Kommissionen vedtager for så vidt 
angår instrumenter bortset fra OTC-
derivater ved hjælp af delegerede retsakter, 
jf. artikel 41, bestemmelser til at præcisere:

Or. en

Begrundelse

Det skal være klart, at OTC-derivater på grund af deres særlige egenskaber behandles 
særskilt i EMIR. Andre finansielle produkter, navnlig derivater optaget på regulerede 
markeder, bør medtages under bestemmelserne om adgangsret i MIFIR. Det bør præciseres, 
hvad begrebet dominerende stilling dækker, så det kan gennemføres hurtigere og mere 
konsekvent i hele Europa.
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Ændringsforslag 646
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. ESMA vedtager reguleringsmæssige 
tekniske standarder til at præcisere:

Or. en

Ændringsforslag 647
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) under hvilke betingelser en 
markedsplads kan nægte adgang, kun hvis 
sådan adgang ville true markedernes 
funktion eller påvirke systemisk risiko 
negativt

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 648
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Forslag til forordning
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Artikel 29 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) under hvilke betingelser en 
markedsplads kan nægte adgang, som skal 
være gennemsigtige, objektive, 
forholdsmæssige og ikkediskriminerende 
og omfatte betingelser baseret på 
transaktionernes volumen, antallet af 
brugere eller andre faktorer, der medfører 
unødvendige risici, herunder sådanne som 
vedrører markedernes funktion

Or. en

Ændringsforslag 649
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) under hvilke betingelser en 
markedsplads kan nægte adgang, som skal 
omfatte betingelser baseret på 
transaktionernes volumen, antallet af 
brugere eller andre faktorer, der medfører 
unødvendige risici

Or. en

Ændringsforslag 650
Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) under hvilke betingelser en 
markedsplads kan nægte adgang, herunder 
betingelser baseret på transaktionernes 

a) under hvilke betingelser en 
markedsplads kan nægte adgang for 
instrumenter bortset fra OTC-derivater, 
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volumen, antallet af brugere eller andre 
faktorer, der medfører unødvendige risici

herunder betingelser baseret på 
transaktionernes volumen, antallet af 
brugere eller andre faktorer, der medfører 
unødvendige risici

Or. en

Ændringsforslag 651
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) under hvilke betingelser der kan gives 
adgang, herunder fortrolighed af de 
oplysninger, der gives vedrørende 
finansielle instrumenter i udviklingsfasen, 
det ikke-diskriminerende og gennemsigtige 
grundlag vedrørende gebyrer for så vidt 
angår adgang.

b) under hvilke betingelser der kan gives 
adgang, herunder kundeefterspørgsel og 
sikkerhedskriterier, passende mekanismer 
til at håndtere opsplitning af likviditet, om 
der er behov for 
interoperabilitetsordninger, fortrolighed af 
de oplysninger, der gives vedrørende 
finansielle instrumenter i udviklingsfasen, 
det ikke-diskriminerende og gennemsigtige 
grundlag vedrørende gebyrer for så vidt 
angår adgang.

Or. en

Begrundelse

Hvis der er behov for interoperabilitetsordninger eller der er fragmentering af likviditet og 
mekanismer til rådighed, bør dette specificeres i adgangsbetingelserne.

Ændringsforslag 652
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvad der ville udgøre en dominerende 
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markedsandel af clearingmarkedet enten i 
Europa eller i et tredjeland i henhold til 
artikel 29, stk. 1, litra a (ny)

Or. en

Begrundelse

Begrundelse: Det skal være klart, at OTC-derivater på grund af deres særlige egenskaber 
behandles særskilt i EMIR. Andre finansielle produkter, navnlig derivater optaget på 
regulerede markeder, bør medtages under bestemmelserne om adgangsret i MIFIR. Det bør 
præciseres, hvad begrebet dominerende stilling dækker, så det kan gennemføres hurtigere og 
mere konsekvent i hele Europa.

Ændringsforslag 653
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 654
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvad der ville udgøre en trussel mod 
opretholdelsen af velfungerende 
finansielle markeder, som kunne 
begrunde, at de kompetente myndigheder 
nægter adgang i henhold til artikel 29, 
stk. 4.
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Or. en

Begrundelse

Det skal være klart, hvad der ville udgøre en trussel mod opretholdelsen af velfungerende 
finansielle markeder, samt hvad der ville være en større markedsandel af det europæiske 
clearingmarked.

Ændringsforslag 655
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) hvad der ville udgøre en større 
markedsandel af det europæiske 
clearingmarked i henhold til artikel 29, 
stk. 4

Or. en

Begrundelse

Det skal være klart, hvad der ville udgøre en trussel mod opretholdelsen af velfungerende 
finansielle markeder, samt hvad der ville være en større markedsandel af det europæiske 
clearingmarked.

Ændringsforslag 656
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for at præcisere begrebet fragmentering 
af likviditet for derivater, som ikke i 
forvejen er underlagt 
adgangsbetingelserne i henhold til artikel 
8 i forordning (EU) nr. …/… [EMIR].
Disse udkast til reguleringsmæssige 
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tekniske standarder afspejler så vidt 
muligt de reguleringsmæssige tekniske 
standarder, der vedtages af Kommissionen 
i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning 
(EU) nr. .../... [EMIR]. ESMA fremsender 
disse udkast til forskriftsmæssige tekniske 
standarder til Kommissionen senest den 
...*.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de forskriftsmæssige tekniske 
standarder, hvortil der henvises i første 
afsnit, i henhold til artikel 10 til 14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 657
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 658
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
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Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Juridisk præcedens i EU anerkender og skaber en retfærdig ramme for anvendelse og 
licensering af intellektuelle ejendomsrettigheder for organer, som har udviklet benchmarks.
Bestemmelserne er uforenelige med denne præcedens og vil virke stærkt demotiverende for 
fremtidige innovationer og investeringer. De bør derfor udgå. Der bør i det mindste sættes 
gang i en debat om dette specifikke emne.

Ændringsforslag 659
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. de

Begrundelse

Das Wettbewerbsrecht kennt die wettbewerbsfördernde und wohlfahrtsteigernde Wirkung des 
Schutzes geistiger Eigentumsrechte. Indizes enthalten eine Reihe von Rechten an geistigem 
Eigentum. Es gibt einen starken Wettbewerb zwischen den Indexanbietern (Russell, Dow 
Jones, S&P, FTSE, STOXX, etc.). Weiterhin haben die Betreiber von Terminbörsen und CCPs 
Zugang zu verschiedenen Index-Lizenzen und konkurrieren effektiv. Der Erfolg eines 
Indexprodukts erfordert erhebliche Investitionen sowohl durch den Indexanbieter als auch 
den Handelsplatz bzw. CCP.Der Anreiz für Innovation muss erhalten bleiben, ansonsten gibt 
es keine Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Produkte.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 30 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Ændringsforslag 660
Pablo Zalba Bidegain
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Forslag til forordning
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 661
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beregnes værdien af et finansielt 
instrument ud fra et benchmark, skal en 
person med ejendomsrettigheder til dette 
benchmark sikre, at de centrale modparter 
og markedspladser med hensyn til handel 
og clearing har ikke-diskriminerende 
adgang til:

Beregnes værdien af et finansielt 
instrument ud fra et benchmarkindeks, 
skal en person med ejendomsrettigheder til 
dette benchmarkindeks sikre, at de 
centrale modparter og markedspladser med 
hensyn til handel og clearing har ikke-
diskriminerende adgang til:

Or. en

Ændringsforslag 662
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beregnes værdien af et finansielt 
instrument ud fra et benchmark, skal en 
person med ejendomsrettigheder til dette 
benchmark sikre, at de centrale modparter 
og markedspladser med hensyn til handel 
og clearing har ikke-diskriminerende 
adgang til:

Beregnes værdien af et finansielt 
instrument ud fra et benchmark, skal en 
person med ejendomsrettigheder til dette 
benchmark sikre, at de centrale modparter 
og markedspladser med hensyn til at yde 
kundeservice i forbindelse med driften af 
en markedsplads eller clearing har ikke-
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diskriminerende adgang til:

Or. en

Begrundelse

Mange markedspladser drives af investeringsfirmaer, som handler med eller ønsker at handle 
med instrumenter, som benchmarket er relevant for af grunde, som ikke har noget at gøre med 
driften af markedspladsen. Det er rimeligt at begrænse benchmarkejeres (hvoraf mange ikke 
selv er clearingvirksomheder eller operatører af markedspladser) forpligtelse til at give 
oplysninger og licenser til kun de anvendelser, som er relevante for MIFIR.

Ændringsforslag 663
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beregnes værdien af et finansielt 
instrument ud fra et benchmark, skal en 
person med ejendomsrettigheder til dette 
benchmark sikre, at de centrale modparter 
og markedspladser med hensyn til handel 
og clearing har ikke-diskriminerende 
adgang til:

Beregnes værdien af et produkt eller 
finansielt instrument ud fra et 
benchmarkindeks, skal en person med 
ejendomsrettigheder til dette 
benchmarkindeks sikre, at de centrale 
modparter og markedspladser med hensyn 
til handel og clearing har ikke-
diskriminerende adgang til:

Or. en

Begrundelse

Dette tilfører præcisering.

Ændringsforslag 664
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) relevante pris- og datafeeds og 
oplysninger om sammensætning, metode 

a) relevante pris- og datafeeds, for så vidt 
det er nødvendigt og ikke overtræder 
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og prissætning af dette benchmark og til fortrolighedsforpligtelser over for 
tredjeparter og oplysninger om 
sammensætning, grundlæggende metode 
og prissætning af dette benchmark og til

Or. en

Begrundelse

Nogle oplysninger stammer fra fortrolige kilder, og det ville ikke være rimeligt at tillade, at 
de blev videregivet.

Ændringsforslag 665
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) licenser. b) passende, ikkeeksklusive licenser til at 
bruge benchmarkindekset til handel med 
og/eller clearing af de relevante produkter 
eller finansielle instrumenter.

Or. en

Begrundelse

Forslaget overtager den forbedrede definition af benchmarkindekset og forbedrer 
Kommissionens sprog for at specificere de vilkår, der bør gælde for alle licenser af 
benchmarkindekser.

Ændringsforslag 666
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) licenser. b) licenser til at anvende den i stk. 1, litra 
a, omhandlede information med henblik 
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på at yde kundetjenester i forbindelse med 
driften af en markedsplads eller clearing

Or. en

Ændringsforslag 667
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) licenser. b) passende, ikkeeksklusive licenser til at 
bruge benchmarkindekset til at handle 
med og/eller cleare de relevante produkter 
eller finansielle instrumenter, med 
passende forholdsmæssighed for SMV'er 
og delvise behov

Or. en

Begrundelse

Licenser bør være passende i stedet for identificerede, så længe de ikke er diskriminerende. 
SMV'er har nogle gange reducerede vilkår eller har kun behov for delvis information.

Ændringsforslag 668
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgang til disse oplysninger gives på 
rimelige forretningsmæssige vilkår senest 
tre måneder efter en central modparts eller 
en markedsplads anmodning og under alle 
omstændigheder til en pris, der ikke er 
højere end den laveste pris, til hvilken der 
gives adgang til benchmarket eller de 
intellektuelle ejendomsrettigheder 
licenseres til en anden central modpart, 

Adgang til disse oplysninger gives på 
rimelige forretningsmæssige vilkår senest 
tre måneder efter en central modparts eller 
en markedsplads anmodning.
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markedsplads eller enhver anden 
tilknyttet person til clearing- og 
handelsformål.

Or. en

Ændringsforslag 669
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgang til disse oplysninger gives på 
rimelige forretningsmæssige vilkår senest 
tre måneder efter en central modparts eller 
en markedsplads anmodning og under alle 
omstændigheder til en pris, der ikke er 
højere end den laveste pris, til hvilken der 
gives adgang til benchmarket eller de 
intellektuelle ejendomsrettigheder 
licenseres til en anden central modpart, 
markedsplads eller enhver anden tilknyttet 
person til clearing- og handelsformål.

Adgang til disse oplysninger og alle 
ikkeeksklusive licenser gives på 
retfærdige, rimelige, ikkediskriminerende 
og forretningsmæssige vilkår senest tre 
måneder efter en central modparts eller en 
markedsplads anmodning og på 
forretningsmæssige vilkår, der ikke er 
mere byrdefulde end de vilkår, på hvilke
der gives adgang til benchmarkindekset,
eller de intellektuelle ejendomsrettigheder 
deri licenseres til en anden central 
modpart, markedsplads eller enhver anden 
tilknyttet person til clearing- og 
handelsformål.

Or. en

Begrundelse

Forslaget forbedrer Kommissionens sprog for at vise, at licenserne bør gives på 
forretningsmæssige vilkår (dvs. de vil ikke være gratis). Den nye tekst lyder "på 
forretningsmæssige vilkår, der ikke er mere byrdefulde end" … dette lader plads til 
mængderabatter etc.

Ændringsforslag 670
Burkhard Balz

Forslag til forordning
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Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgang til disse oplysninger gives på 
rimelige forretningsmæssige vilkår senest 
tre måneder efter en central modparts eller 
en markedsplads anmodning og under alle 
omstændigheder til en pris, der ikke er 
højere end den laveste pris, til hvilken der 
gives adgang til benchmarket eller de 
intellektuelle ejendomsrettigheder 
licenseres til en anden central modpart, 
markedsplads eller enhver anden tilknyttet 
person til clearing- og handelsformål.

En licens inklusive adgang til oplysninger 
gives på rimelige forretningsmæssige 
vilkår senest tre måneder efter en central 
modparts eller en markedsplads anmodning 
og under alle omstændigheder til en 
prisstruktur for alle finansielle 
instrumenter i samme valuta, som 
behandler alle centrale modparter og 
markedspladser i samme tidszone ens.

En anmodning om en licens kan afvises 
af en person med ejendomsrettigheder til 
dette benchmark i op til fem år efter at en 
central modpart, markedsplads eller 
enhver tilknyttet person til handels- og 
clearingformål har påbegyndt handel og 
clearing med dette benchmark første 
gang.En central modpart, markedsplads 
eller tilknyttet enhed kan tilbyde ethvert 
finansielt produkt til handels- eller 
clearingformål uden at indhente en licens 
fra indeksudbyderen.

Or. en

Ændringsforslag 671
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgang til disse oplysninger gives på 
rimelige forretningsmæssige vilkår senest 
tre måneder efter en central modparts eller 
en markedsplads anmodning og under alle 
omstændigheder til en pris, der ikke er 
højere end den laveste pris, til hvilken der 
gives adgang til benchmarket eller de 

Adgang til disse oplysninger inklusive 
licenser gives senest tre måneder efter en 
central modparts eller en markedsplads 
anmodning og til samme prisstruktur, som 
er givet til en anden central modpart, 
markedsplads eller enhver anden tilknyttet 
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intellektuelle ejendomsrettigheder 
licenseres til en anden central modpart, 
markedsplads eller enhver anden tilknyttet 
person til clearing- og handelsformål.

person til clearing- og handelsformål.

Or. en

Ændringsforslag 672
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Adgang til disse oplysninger gives på 
rimelige forretningsmæssige vilkår senest 
tre måneder efter en central modparts eller 
en markedsplads anmodning og under alle 
omstændigheder til en pris, der ikke er 
højere end den laveste pris, til hvilken der 
gives adgang til benchmarket eller de 
intellektuelle ejendomsrettigheder 
licenseres til en anden central modpart, 
markedsplads eller enhver anden tilknyttet 
person til clearing- og handelsformål.

Adgang til disse oplysninger og alle 
ikkeeksklusive licenser gives på 
retfærdige, rimelige, ikkediskriminerende 
og forretningsmæssige vilkår senest tre 
måneder efter en central modparts eller en 
markedsplads anmodning og på 
forretningsmæssige armslængdevilkår, 
der ikke er mere byrdefulde end de vilkår, 
på hvilke der gives adgang til 
benchmarkindekset, eller de intellektuelle 
ejendomsrettigheder deri licenseres til en 
anden central modpart, markedsplads eller 
enhver anden tilknyttet person til clearing-
og handelsformål.

Or. en

Begrundelse

Licenser bør være passende i stedet for identificerede, så længe de ikke er diskriminerende. 
SMV'er har nogle gange reducerede vilkår eller har kun behov for delvis information.

Ændringsforslag 673
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 30 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En central modpart, en markedsplads 
eller en tilknyttet enhed må ikke indgå en 
aftale med en udbyder af et benchmark, 
som ville have til følge:

2. En central modpart, en markedsplads 
eller en tilknyttet enhed i EU må ikke 
indgå eller opretholde en aftale med en 
udbyder af et benchmarkindeks, som ville 
have eller har til følge:

Or. en

Begrundelse

Artikel 30 bør være mere præcis med hensyn til jurisdiktionens rækkevidde. Med den 
nuværende formulering kan man antage, at dette kun gælder for EU-centrale modparter, -
markedspladser eller -tilknyttede enheder. Den foreslåede reviderede formulering af artikel 
30, stk. 2, forsøger at præcisere potentielt forvirrende sprog og præcisere jurisdiktion og 
tilbagevirkende kraft.

Ændringsforslag 674
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at en anden central modpart eller en 
anden markedsplads forhindres i at få 
adgang til sådanne oplysninger eller 
rettigheder som omhandlet i stk. 1, eller

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 675
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 30 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at en anden central modpart eller en 
anden markedsplads forhindres i at få
adgang til sådanne oplysninger og 
rettigheder på vilkår, der er mindre 
fordelagtige end dem, der er indrømmet 
den pågældende centrale modpart eller 
markedsplads.

b) som fører til, at en anden central 
modpart eller en anden markedsplads får
adgang til sådanne oplysninger og 
rettigheder på vilkår, der er mindre 
fordelagtige end dem, der er indrømmet 
den pågældende centrale modpart eller 
markedsplads.

Or. en

Begrundelse

Artikel 30 bør være mere præcis med hensyn til jurisdiktionens rækkevidde. Med den 
nuværende formulering kan man antage, at dette kun gælder for EU-centrale modparter, -
markedspladser eller -tilknyttede enheder. Den foreslåede reviderede formulering af artikel 
30, stk. 2, forsøger at præcisere potentielt forvirrende sprog og præcisere jurisdiktion og 
tilbagevirkende kraft.

Ændringsforslag 676
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Der kan indsendes ansøgning til 
Kommissionen om en begrænset licens, 
som udskyder nogle af de ikkeeksklusive 
kriterier med henblik på at teste et nyt 
indeks.

Or. en

Begrundelse

Ved opbygningen af et indeks er det muligvis ikke hensigtsmæssigt at licensere med det 
samme eller før det er blevet etableret som et benchmark. Dette bør vurderes i hvert enkelt 
tilfælde;
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Ændringsforslag 677
Pascal Canfin
for Økonomi- og Valutaudvalget

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) de anvendelser, som er omfattet af de i 
stk. 1, litra b, omhandlede licenser

Or. en

Ændringsforslag 678
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) under hvilke betingelser der gives 
adgang, herunder fortrolig behandling af de 
oplysninger, der gives.

b) under hvilke betingelser der gives 
adgang og licenser, herunder fortrolig 
behandling af de oplysninger, der gives, og 
arten af de påkrævede retfærdige, 
rimelige, ikkediskriminerende 
forretningsmæssige vilkår.

Or. en

Begrundelse

Artikel 30, stk. 3, bør specifikt kræve, at Kommissionens delegerede retsakter fastsætter 
elementerne i de vilkår, der skal anvendes for at give licenser og adgang til oplysninger, for 
at sikre, at de relevante aspekter er dækket.

Ændringsforslag 679
Sharon Bowles

Forslag til forordning
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Artikel 30 – stk. 3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den procedure, der skal følges, når en 
central modpart eller markedsplads 
afviser at indgå en licens inden for 
tremånedersperioden

Or. en

Begrundelse

Hvis en central modpart ikke forhandler, må der være en procedure.

Ændringsforslag 680
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) de generelle vilkår for en begrænset 
licens med henblik på at teste et nyt 
indeks

Or. en

Begrundelse

Når et indeks opbygges, kan det være for tidligt at licensere, men der bør være en angivelse 
af, hvordan undtagelsen skal fungere.

Ændringsforslag 681
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 a
I overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i 
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forordning (EU) nr. 1095/2010 overvåger 
ESMA investeringsprodukter, herunder 
strukturerede indskud, og finansielle 
instrumenter, der markedsføres, 
distribueres eller afsættes i EU. ESMA 
undersøger derfor disse produkter, som 
markedsføres, distribueres eller afsættes i 
EU senest *. Hvis denne undersøgelse 
viser, at et produkt ikke opfylder 
kriterierne som defineret i artikel 31, litra 
a, i nærværende forordning, må dette 
produkt ikke markedsføres, distribueres 
eller sælges i EU.
Ethvert nyt produkt, som ikke har været 
markedsført, distribueret eller afsat i EU 
12 måneder før denne forordnings 
ikrafttræden, skal undersøges af ESMA 
og må kun markedsføres, distribueres 
eller afsættes i EU, hvis det opfylder 
kriterierne som defineret i artikel 31, litra 
a, i denne forordning.
Finansielle produkter, som har været 
markedsført, distribueret eller afsat i EU 
før denne forordnings ikrafttræden, men 
ikke over 12 måneder før, kan 
markedsføres, distribueres eller afsættes 
som hidtil, indtil ESMA har undersøgt, 
om de opfylder registreringskriterierne.
Undersøgelsen af finansielle produkter, 
som har været handlet før denne 
forordnings ikrafttræden, bør være 
afsluttet senest *.
_____________
* EUT: Indsæt venligst dato: 24 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at presse de finansielle markeder tilbage til deres centrale funktion, nemlig at 
tjene realøkonomien uden at løbe unødvendigt høje risici. For at sikre dette skal finansielle 
produkter godkendes.
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Ændringsforslag 682
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 31 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA's beføjelser til midlertidigt at 
intervenere

ESMA's beføjelser til at intervenere

Or. en

Ændringsforslag 683
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 31 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA's beføjelser til midlertidigt at 
intervenere

ESMA's beføjelser til at intervenere

Or. en

Ændringsforslag 684
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, i 
forordning (EU) nr. 1095/2010 kan ESMA, 
hvor det med rimelighed findes godtgjort, 
at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt, i 
Unionen midlertidigt forbyde eller 
begrænse:

I overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, i 
forordning (EU) nr. 1095/2010 kan ESMA
under særlige forhold, hvor den nationale 
myndighed har undladt at handle, og hvor 
det med rimelighed findes godtgjort, at 
betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt, i 
Unionen midlertidigt forbyde eller 
begrænse:
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Or. en

Ændringsforslag 685
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) markedsføring, distribution eller salg af 
bestemte finansielle instrumenter eller 
finansielle instrumenter med særlige 
karakteristika eller

a) markedsføring, distribution eller salg af 
nogen af de finansielle instrumenter, der er 
opført på listen i sektion C i bilag 1 til [nyt 
MIFID] eller

Or. en

Begrundelse

Teksten henviser til "bestemte finansielle instrumenter og typer af finansiel aktivitet eller 
praksis", og der er brug for større retssikkerhed. Formuleringen "bestemte" bør indsnævres 
ved klart at knytte finansielle instrumenter til de investeringer, der er opført i sektion C i bilag 
1 til MIFID.

Ændringsforslag 686
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en type finansiel aktivitet eller praksis. b) en type finansiel aktivitet eller praksis.
Ikke-finansielle virksomheders 
derivattransaktioner, som objektivt 
målbart bidrager til at reducere de risici, 
der er direkte forbundet med 
virksomhedens aktiviteter eller likviditets-
og finansforvaltningen, er undtaget fra de 
i denne artikel omhandlede forbud og 
restriktioner. 

Or. de
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Begrundelse

Lovforslaget udvider betydeligt ESMA's og de nationale tilsynsmyndigheders beføjelser, og 
udøvelsen heraf kan få alvorlige og utilsigtede konsekvenser for ikke-finansielle 
virksomheders risikostyringsstrategi. Med ændringsforslaget undtages derfor ikke-finansielle 
virksomheders derivater, som benyttes til risikodækning, fra de tilsynsretlige foranstaltninger. 
Denne undtagelse tager hensyn til, at de pågældende derivattransaktioner ikke udgør nogen 
risiko for stabiliteten af det finansielle system.

Ændringsforslag 687
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et forbud eller en restriktion kan gælde 
under visse omstændigheder eller være 
underlagt undtagelser, der specificeres af 
ESMA.

Et forbud eller en restriktion kan gælde 
under visse usædvanlige omstændigheder, 
der specificeres af ESMA.

Or. en

Begrundelse

ESMA træffer kun en afgørelse i henhold til stk. 1, hvis et finansielt instrument eller en 
finansiel aktivitet eller praksis giver anledning til betydelig bekymring for 
investorbeskyttelsen eller udgør en alvorlig trussel mod de finansielle markeders ordentlige 
funktion og integritet eller for stabiliteten af dele af eller hele det finansielle system, og ESMA 
har gennemført en formel markedssvigtanalyse.

Ændringsforslag 688
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derivatkontrakter fra ikkefinansielle 
modparter, som kan måles objektivt til at 
reducere risici, som er direkte knyttet til 
den forretningsmæssige aktivitet eller 
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likviditetsfinansieringen i henhold til 
[artikel 10] i forordning […] (EMIR) er 
undtaget fra forbuddet eller 
begrænsningen.

Or. en

Ændringsforslag 689
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne bemyndigelse ifølge stk. 1 finder 
ikke anvendelse på en ikke-finansiel 
modparts derivater, som objektivt målbart 
reducerer risici, der er direkte forbundet 
med erhvervsaktiviteter eller 
virksomhedsfinansieringen for denne 
modpart eller for ikke-finansielle 
modparter i dennes virksomhedsgruppe.

Or. de

Begrundelse

EMIR anerkender gennem undtagelsen fra clearingforpligtelsen til fordel for ikke-finansielle 
virksomheder disse virksomheders behov for en effektiv og bæredygtig risikostyring, f.eks. 
med henblik på reduktion af vareprisrisici. Ganske vist bliver ESMA's beføjelser i 
Kommissionens forslag udvidet med betydelige bemyndigelser til intervention, f.eks. kan 
ESMA også forbyde handel med derivater, som benyttes til risikodækning. Udøvelsen af disse 
beføjelser ville således gøre det betydeligt sværere eller begrænse ikke-finansielle 
virksomheders mulighed for at planlægge strategier for eller foranstaltninger til risikostyring. 
Med ændringen undtages derfor - svarende til EMIR - ikke-finansielle virksomheders 
derivattransaktioner, som benyttes til risikodækning, fra disse tilsynsretlige foranstaltninger.

Ændringsforslag 690
Burkhard Balz

Forslag til forordning
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Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 
2, i forordning (EU) nr. 1095/2010 støtter 
ESMA de kompetente myndigheders 
overvågning af investeringsprodukterne, 
herunder strukturerede indskud og 
finansielle instrumenter, der 
markedsføres, distribueres eller afsættes i 
EU, før de markedsføres, distribueres 
eller afsættes i EU, i samarbejde med de 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 691
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. ESMA kan kun træffe beslutning efter 
stk. 1, når alle følgende betingelser er 
opfyldt:

2. ESMA kan træffe beslutning efter stk. 1, 
når alle følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 692
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den foreslåede handling har til formål at 
imødegå en trussel for investorbeskyttelsen 
eller for de finansielle markeders 
ordentlige funktion og integritet eller for 
stabiliteten af en del eller hele det 

a) den foreslåede handling har til formål at 
imødegå en alvorlig trussel for 
investorbeskyttelsen eller for de finansielle 
markeders ordentlige funktion og integritet 
eller for stabiliteten af en del eller hele det 
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finansielle system i Unionen finansielle system i Unionen

Or. en

Ændringsforslag 693
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den foreslåede handling har til formål at 
imødegå en trussel for investorbeskyttelsen 
eller for de finansielle markeders 
ordentlige funktion og integritet eller for 
stabiliteten af en del eller hele det 
finansielle system i Unionen

a) den foreslåede handling har til formål at 
imødegå en trussel for investorbeskyttelsen 
eller for de finansielle markeders 
ordentlige funktion, økonomiske 
anvendelighed og integritet eller for 
stabiliteten af en del eller hele det 
finansielle system i Unionen

Or. en

Ændringsforslag 694
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en eller flere kompetente myndigheder 
har ikke truffet foranstaltninger til at 
imødegå truslen, eller eventuelle 
foranstaltninger, der er blevet truffet, gør 
det ikke muligt i tilstrækkeligt omfang at 
imødegå denne trussel.

udgår

Or. en

Begrundelse

In view of the pan-European nature of most financial services, supervisory intervention 
should be equally effective throughout the EU. The intervention powers should thus be 
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primarily attributed to ESMA in order to ensure a coordinated EU response to investor 
protection concerns or systemic risks. Vesting the intervention powers with national 
authorities bears the risk of further amplifying national differences as regards distribution of 
financial products and hence represents a real threat to the Single Market for financial 
services. It could also undermine the general regulatory approach by other EU Directives 
such as UCITS Directive and AIFMD. The UCITS Directive relies on the principle of funds 
receiving the EU passport for cross-border distribution on the basis of product authorisation 
by their home State competent authorities. This general qualification of UCITS for marketing 
to EU retail clients might be overruled under the proposed MiFID rules for product 
intervention.

Ændringsforslag 695
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Træffes der foranstaltninger i henhold til 
denne artikel, påser ESMA, at 
foranstaltningen:

Træffes der foranstaltninger i henhold til 
denne artikel, sikrer ESMA så vidt muligt, 
at foranstaltningen:

Or. en

Ændringsforslag 696
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en eller flere kompetente 
myndigheder har truffet en foranstaltning 
i henhold til artikel 32, kan ESMA træffe 
enhver af de i stk. 1 nævnte 
foranstaltninger uden at afgive den i 
artikel 33 fastsatte udtalelse.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Konsekvens af tidligere ændring.

Ændringsforslag 697
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 a
Godkendte produkter til detailkunder

ESMA kan indføre kriterier for visse 
produkter, som er godkendt som egnede til 
detailkunder, for at sikre tilstrækkeligt 
udbud til detailkunder af letforståelige 
finansielle produkter til lave priser.

Or. en

Ændringsforslag 698
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 a
Ethvert finansielt produkt skal 
undersøges, registreres og godkendes af 
ESMA for at kunne markedsføres, 
distribueres eller handles i EU. Produkter, 
som fandtes før denne forordnings 
ikrafttrædelse, medtager deres rettigheder 
som defineret i artikel 31, stk. 1, i denne 
forordning.
ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder, 
der udspecificerer de kriterier, der skal 
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undersøges, før et finansielt produkt kan 
registreres.. De kriterier, der skal 
undersøges, omfatter, men er ikke 
begrænset til:
- lave risici for økonomien og samfundet 
som helhed
- gennemsigtighed af det finansielle 
produkt for offentligheden, 
markedsdeltagerne og de relevante 
myndigheder
- tjener realøkonomiens behov
- mulig forårsagelse eller styrkelse af 
prisvolatiliteten på et marked
- mulig forvridning af prisdannelsen
- mulig styrkelse af overdreven 
spekulation
For at registrere et finansielt produkt i 
EU skal udstederen betale et gebyr til 
ESMA. Gebyret skal være afhængigt at 
det pågældende produkts kompleksitet.
Gebyrerne fastsættes af ESMA og dækker 
mindst to tredjedele af omkostningerne til 
den indledende undersøgelse med henblik 
på registrering af det pågældende 
finansielle produkt.

Or. en

Ændringsforslag 699
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 31 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 b
Ikke-diskriminerende adgang til 

finansielle instrumenter for uafhængige 
mæglere
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Finansielle produkter skal gøres 
tilgængelige for alle mæglere på lige 
vilkår af deres udstedere.

Or. en

Ændringsforslag 700
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 31 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 b
Finansielle produkter og fonde, som er 
knyttet til udviklingen i råvarepriserne, og 
produkter, som omfatter sådanne 
elementer, må ikke markedsføres, 
distribueres eller afsættes i EU.

Or. en

Begrundelse

Det er dokumenteret, at aktivt og passivt forvaltede produkter, som er knyttet til udviklingen i 
råvarepriserne, f.eks. indeksfonde, er en af hovedårsagerne til den store volatilitet i 
råvarepriserne i de seneste år. For at sikre fødevarer og råvarer til rimelige priser, skal disse 
produkter forbydes.

Ændringsforslag 701
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En kompetent myndighed kan indføre 
forbud eller restriktioner mod følgende i 
eller fra den pågældende medlemsstat:

1. En kompetent myndighed kan 
undtagelsesvis indføre forbud eller 
restriktioner mod følgende i eller fra den 
pågældende medlemsstat:
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Or. en

Begrundelse

Den kompetente myndighed træffer kun en afgørelse i henhold til stk. 1, hvis et finansielt 
instrument eller en finansiel aktivitet eller praksis giver anledning til betydelig bekymring for 
investorbeskyttelsen eller udgør en alvorlig trussel mod de finansielle markeders ordentlige 
funktion og integritet eller for stabiliteten af dele af eller hele det finansielle system, og 
myndigheden har gennemført en formel markedssvigtanalyse.

Ændringsforslag 702
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) markedsføring, distribution eller salg af 
bestemte finansielle instrumenter eller 
finansielle instrumenter med særlige 
karakteristika eller

a) markedsføring, distribution eller salg af 
nogen af de finansielle instrumenter, der er 
opført på listen i sektion C i bilag 1 til [nyt 
MIFID], eller

Or. en

Begrundelse

Teksten henviser til "bestemte finansielle instrumenter og typer af finansiel aktivitet eller 
praksis", og der er brug for større retssikkerhed. Formuleringen "bestemte" bør indsnævres 
ved klart at knytte finansielle instrumenter til de investeringer, der er opført i sektion C i bilag 
1 til MIFID.

Ændringsforslag 703
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 32 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derivattransaktioner fra ikkefinansielle 
modparter, som kan måles objektivt til at 
reducere risici, som er direkte knyttet til 
den forretningsmæssige aktivitet eller 
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likviditetsfinansieringen i henhold til 
[artikel 10] i forordning […] (EMIR) er 
undtaget fra forbuddet eller 
begrænsningen.

Or. en

Ændringsforslag 704
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne bemyndigelse ifølge stk. 1 finder 
ikke anvendelse på en ikke-finansiel 
modparts derivater, som objektivt målbart 
reducerer risici, der er direkte forbundet 
med erhvervsaktiviteter eller 
virksomhedsfinansieringen for denne 
modpart eller for ikke-finansielle 
modparter i dennes virksomhedsgruppe.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 705
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at et finansielt instrument eller en 
finansiel aktivitet eller praksis giver 

a) at et investeringsprodukt, et finansielt 
instrument eller en finansiel aktivitet eller 
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anledning til væsentlige problemer med 
hensyn til investorbeskyttelse eller udgør 
en alvorlig trussel mod de finansielle 
markeders ordentlige funktion og integritet 
eller mod stabiliteten i dele af eller hele det 
finansielle system

praksis giver anledning til væsentlige 
problemer med hensyn til 
investorbeskyttelse eller udgør en alvorlig 
trussel mod de finansielle markeders 
ordentlige funktion og integritet eller mod 
stabiliteten i dele af eller hele det 
finansielle system, eller et derivatprodukt 
har en skadelig virkning på 
prisdannelsesfunktionen i det 
underliggende marked

Or. en

Begrundelse

"Investering" i finansielle produkter eller instrumenter, som kopierer indekser, er øget 
massivt i de sidste 10 år, navnlig på derivatmarkederne. Disse produkter har en dokumenteret 
skadelig virkning på prisdannelsesfunktionen i det underliggende marked.

Ændringsforslag 706
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at et finansielt instrument eller en 
finansiel aktivitet eller praksis giver 
anledning til væsentlige problemer med 
hensyn til investorbeskyttelse eller udgør 
en alvorlig trussel mod de finansielle 
markeders ordentlige funktion og integritet 
eller mod stabiliteten i dele af eller hele 
det finansielle system

a) at et finansielt instrument eller en 
finansiel aktivitet eller praksis giver 
anledning til væsentlige problemer med 
hensyn til investorbeskyttelse eller udgør 
en alvorlig trussel mod de finansielle 
markeders ordentlige funktion og integritet 
i den pågældende medlemsstat

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder bør kun intervenere, hvis bekymringen vedrører spørgsmål om 
national investorbeskyttelse eller udgør en risiko for markedernes ordentlige funktion på en 
medlemsstats område. Finansielle aktiviteter eller praksis, som udgør en trussel mod den 
finansielle stabilitet eller truer investorbeskyttelsen eller markedsintegriteten på europæisk 
niveau, bør kræve koordineret handling fra ESMA i henhold til artikel 31.
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Ændringsforslag 707
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at et finansielt instrument eller en 
finansiel aktivitet eller praksis giver 
anledning til væsentlige problemer med 
hensyn til investorbeskyttelse eller udgør 
en alvorlig trussel mod de finansielle 
markeders ordentlige funktion og integritet 
eller mod stabiliteten i dele af eller hele det 
finansielle system

a) at et finansielt instrument eller en 
finansiel aktivitet eller praksis giver 
anledning til mangler med hensyn til 
investorbeskyttelse og sådanne mangler 
kun kan afhjælpes ved et forbud eller en 
begrænsning eller udgør en alvorlig trussel 
mod de finansielle markeders ordentlige 
funktion og integritet eller mod stabiliteten 
i dele af eller hele det finansielle system

Or. en

Ændringsforslag 708
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) interne afsætningsmål, 
afsætningspolitikker eller monetære eller 
ikkemonetære incitamenter til at afsætte 
visse produkter ikke er i overensstemmelse 
med kundestrukturen i en 
investeringsvirksomhed eller giver 
mæglere incitament til at afsætte 
upassende produkter til investorer

Or. en

Ændringsforslag 709
Sharon Bowles
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Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at myndigheden har hørt de kompetente 
myndigheder i andre medlemsstater, som i 
betydelig grad kan blive berørt af 
foranstaltningen, og

d) at myndigheden har hørt relevante 
markedsdeltagere og de kompetente 
myndigheder i andre medlemsstater, som i 
betydelig grad kan blive berørt af 
foranstaltningen, og

Or. en

Ændringsforslag 710
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at foranstaltningen ikke har en 
diskriminerende virkning på 
tjenesteydelser eller aktiviteter, der leveres 
fra en anden medlemsstat.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 711
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at foranstaltningen ikke har en 
diskriminerende virkning på 
tjenesteydelser eller aktiviteter, der leveres 
fra en anden medlemsstat.

e) at foranstaltningen ikke har en 
diskriminerende virkning på 
tjenesteydelser eller aktiviteter, der leveres 
fra en anden medlemsstat. Ikke-finansielle 
virksomheders derivattransaktioner, som 
objektivt målbart bidrager til at reducere 
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de risici, der er direkte forbundet med 
virksomhedens aktiviteter eller likviditets-
og finansforvaltningen, er ifølge artikel 
[10] i forordning [...] (EMIR) undtaget fra 
de i denne artikel omhandlede forbud og 
restriktioner.

Or. de

Begrundelse

Reguleringsforslaget udvider betydeligt ESMA's og de nationale tilsynsmyndigheders 
beføjelser, og udøvelsen heraf kan få alvorlige og utilsigtede konsekvenser for ikke-finansielle 
virksomheders risikostyringsstrategi. Med ændringsforslaget undtages derfor ikke-finansielle 
virksomheders derivater, som benyttes til risikodækning, fra de tilsynsretlige foranstaltninger. 
Denne undtagelse tager hensyn til, at de pågældende derivattransaktioner ikke udgør nogen 
risiko for stabiliteten af det finansielle system.

Ændringsforslag 712
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden den kompetente myndighed 
udsteder et forbud eller en begrænsning i 
henhold til stk. 1, skal den meddele, at 
myndigheden agter at forbyde eller 
begrænse et investeringsprodukt eller et 
finansielt instrument.

Or. en

Ændringsforslag 713
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 32 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed træffer ikke 
foranstaltninger i henhold til denne artikel, 
medmindre den mindst en måned, inden 
den træffer foranstaltningen, har givet alle 
de andre kompetente myndigheder og
ESMA skriftlig meddelelse om:

3. Den kompetente myndighed træffer ikke 
foranstaltninger i henhold til denne artikel, 
medmindre den mindst en måned, inden 
den træffer foranstaltningen, har givet 
ESMA skriftlig meddelelse om:

Or. en

Ændringsforslag 714
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed træffer ikke 
foranstaltninger i henhold til denne artikel, 
medmindre den mindst en måned, inden 
den træffer foranstaltningen, har givet alle 
de andre kompetente myndigheder og 
ESMA skriftlig meddelelse om:

3. Den kompetente myndighed træffer ikke 
foranstaltninger i henhold til denne artikel, 
medmindre den mindst en måned, inden 
den træffer foranstaltningen, har hørt 
relevante markedsdeltagere, alle de andre 
kompetente myndigheder og ESMA og har 
givet skriftlig meddelelse om:

Or. en

Ændringsforslag 715
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den dokumentation, der ligger til grund 
for afgørelsen, og hvormed det er 
godtgjort, at hver af betingelserne i stk. 1 
er opfyldt.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 716
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) handlingen er forholdsmæssig under 
hensyntagen til den sandsynlige virkning 
for den investor, som indehaver, anvender 
eller nyder godt af det finansielle 
instrument eller den finansielle aktivitet

Or. en

Begrundelse

Afgørelsen skal være i investors interesse.

Ændringsforslag 717
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis den nødvendige tid til den i stk. 2, 
litra c, omhandlede høring og 
forsinkelsen på en måned i henhold til 
stk. 3 kunne skabe uoprettelig skade for 
forbrugere, kan den kompetente 
myndighed træffe midlertidige 
foranstaltninger på højst tre måneder i 
henhold til denne artikel. Den kompetente 
myndighed underretter i så fald alle andre 
myndigheder og ESMA samtidig med 
foranstaltningen.
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Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med et forslag fra BEUC.

Ændringsforslag 718
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, 
bestemmelser til at præcisere de kriterier 
og faktorer, der skal tages i betragtning af 
de kompetente myndigheder ved vurdering 
af, om der er opstået en trussel mod 
investorbeskyttelsen, de finansielle 
markeders ordentlige funktion og integritet 
eller stabiliteten af dele af eller hele det 
finansielle system i Unionen, jf. stk. 2, litra 
a).

6. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
til at præcisere de kriterier og faktorer, der 
skal tages i betragtning af de kompetente 
myndigheder ved vurdering af, om der er 
opstået en trussel mod 
investorbeskyttelsen, de finansielle 
markeders ordentlige funktion og integritet 
eller stabiliteten af dele af eller hele det 
finansielle system i Unionen, jf. stk. 2, litra 
a).

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

Or. en

Begrundelse

Da dette spørgsmål omhandler tilsynsspørgsmål, er det mere passende, at ESMA udarbejder 
udkast til reguleringsmæssige standarder.
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Ændringsforslag 719
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 a
Produktinnovation

Investeringsvirksomheder bør, når de 
lancerer investeringsprodukter eller 
strukturerede produkter rettet mod 
detailinvestorer, sikre, at de er i 
overensstemmelse med passende 
produktstyringsforanstaltninger i henhold 
til den nationale kompetente myndigheds 
krav for at forhindre, at upassende 
produkter kommer på markedet. Som 
minimum bør produktstyring omfatte 
passende risikostyring og jævnlige 
vurderinger af produktets ydelse.

Or. en

Ændringsforslag 720
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 a
Forbud mod visse finansielle 

instrumenter
Nationale kompetente myndigheder 
forbyder markedsføring, distribution og 
afsætning af alle finansielle instrumenter, 
som tilbyder kopiering af råvareindekser. 
Denne foranstaltning træder i kraft seks 
måneder efter datoen for denne 
forordnings ikrafttrædelse.
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Or. en

Begrundelse

Råvarederivatmarkeder er i stigende grad blevet knyttet til finansspekulation, og 
råvarepriserne drives i stigende grad af andre faktorer end udbud og efterspørgsel. Et forbud 
mod produkter som råvareindekskopiering - som tillader investorer at spekulere på 
råvaremarkederne uden at besidde de underliggende instrumenter - ville være et første skridt 
i den rigtige retning.

Ændringsforslag 721
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESMA har en støttende og 
koordinerende rolle med hensyn til 
foranstaltninger, der træffes af kompetente 
myndigheder i henhold til artikel 32. 
ESMA påser navnlig, at foranstaltninger 
truffet af en kompetent myndighed, er 
berettigede og rimelige, og at de 
kompetente myndigheder i givet fald 
anvender en konsekvent tilgang.

1. ESMA har en støttende og 
koordinerende rolle med hensyn til 
foranstaltninger, der træffes af kompetente 
myndigheder i henhold til artikel 32 og 
32a. ESMA påser navnlig, at 
foranstaltninger truffet af en kompetent 
myndighed, er berettigede og rimelige, og 
at de kompetente myndigheder i givet fald 
anvender en konsekvent tilgang.

Or. en

Ændringsforslag 722
Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESMA har en støttende og 
koordinerende rolle med hensyn til 
foranstaltninger, der træffes af kompetente 
myndigheder i henhold til artikel 32. 
ESMA påser navnlig, at foranstaltninger 
truffet af en kompetent myndighed, er 

1. ESMA har en støttende og 
koordinerende rolle med hensyn til 
foranstaltninger, der træffes af kompetente 
myndigheder i henhold til artikel 32. 
ESMA påser, at de kompetente 
myndigheder i givet fald anvender en 
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berettigede og rimelige, og at de 
kompetente myndigheder i givet fald 
anvender en konsekvent tilgang.

konsekvent tilgang.

Or. en

Ændringsforslag 723
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESMA har en støttende og 
koordinerende rolle med hensyn til 
foranstaltninger, der træffes af kompetente 
myndigheder i henhold til artikel 32. 
ESMA påser navnlig, at foranstaltninger 
truffet af en kompetent myndighed, er 
berettigede og rimelige, og at de 
kompetente myndigheder i givet fald 
anvender en konsekvent tilgang.

1. ESMA har en støttende og 
koordinerende rolle med hensyn til 
foranstaltninger, der træffes af kompetente 
myndigheder i henhold til artikel 32. 
ESMA påser navnlig, at foranstaltninger 
truffet af en kompetent myndighed, er 
berettigede og rimelige og begrænset til 
situationer, hvor der er en trussel mod 
investorbeskyttelsen eller de finansielle 
markeders ordentlige funktion og 
integritet primært på en specifik 
medlemsstats område.

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder bør kun intervenere, hvis bekymringen vedrører spørgsmål om 
national investorbeskyttelse eller udgør en risiko for markedernes ordentlige funktion på en 
medlemsstats område. Finansielle aktiviteter eller praksis, som udgør en trussel mod den 
finansielle stabilitet eller truer investorbeskyttelsen eller markedsintegriteten på europæisk 
niveau, bør kræve koordineret handling fra ESMA i henhold til artikel 31.

Ændringsforslag 724
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Forslag til forordning
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Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter modtagelsen af en meddelelse i 
henhold til artikel 32 om enhver 
foranstaltning, der indføres i henhold til 
denne artikel, vedtager ESMA en udtalelse 
om, hvorvidt den finder, at det pågældende 
forbud eller den pågældende restriktion er 
berettiget og står i forhold til formålet. 
Mener ESMA, at det er nødvendigt, at 
andre kompetente myndigheder træffer en 
foranstaltning for at imødegå risikoen, 
skal den også angive dette i udtalelsen. 
Udtalelsen skal offentliggøres på ESMA's 
websted.

2. Efter modtagelsen af en meddelelse i 
henhold til artikel 32 og 32a om enhver 
foranstaltning, der indføres i henhold til 
denne artikel, vedtager ESMA en udtalelse 
om, hvorvidt den finder, at det pågældende 
forbud eller den pågældende restriktion er 
berettiget og står i forhold til formålet. 
Mener ESMA, at det er nødvendigt, at 
andre kompetente myndigheder træffer en 
foranstaltning, skal den også angive dette i 
udtalelsen. Udtalelsen skal offentliggøres 
på ESMA's websted.

Or. en

Ændringsforslag 725
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter modtagelsen af en meddelelse i 
henhold til artikel 32 om enhver 
foranstaltning, der indføres i henhold til 
denne artikel, vedtager ESMA en udtalelse 
om, hvorvidt den finder, at det pågældende 
forbud eller den pågældende restriktion er 
berettiget og står i forhold til formålet. 
Mener ESMA, at det er nødvendigt, at 
andre kompetente myndigheder træffer en 
foranstaltning for at imødegå risikoen, 
skal den også angive dette i udtalelsen. 
Udtalelsen skal offentliggøres på ESMA's 
websted.

2. Efter modtagelsen af en meddelelse i 
henhold til artikel 32 om enhver 
foranstaltning, der indføres i henhold til 
denne artikel, vedtager ESMA inden for en 
måned en udtalelse om, hvorvidt den 
finder, at det pågældende forbud eller den 
pågældende restriktion er berettiget og står 
i forhold til formålet, og om 
bekymringerne med hensyn til 
investorbeskyttelsen eller truslen mod de 
finansielle markeders ordentlige funktion 
og integritet er begrænset til den 
pågældende medlemsstats område. Mener 
ESMA, at det er nødvendigt med 
koordineret handling fra ESMA's side for 
at imødegå risikoen, skal den også angive 
dette i udtalelsen. I så fald afstår den 
kompetente myndighed, som har foretaget 
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underretningen, fra at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 32. 
Udtalelsen skal offentliggøres på ESMA's 
websted.

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder bør kun intervenere, hvis bekymringen vedrører spørgsmål om 
national investorbeskyttelse eller udgør en risiko for markedernes ordentlige funktion på en 
medlemsstats område. Finansielle aktiviteter eller praksis, som udgør en trussel mod den 
finansielle stabilitet eller truer investorbeskyttelsen eller markedsintegriteten på europæisk 
niveau, bør kræve koordineret handling fra ESMA i henhold til artikel 31.

Ændringsforslag 726
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Kapitel 2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Positioner Positionsforvaltning og positioner

Or. en

Ændringsforslag 727
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESMA spiller en støttende og 
koordinerende rolle med hensyn til 
foranstaltninger, der træffes af kompetente 
myndigheder i henhold til artikel 71, stk. 2, 
litra i), og artikel 72, stk. 1, litra f) og g), i 
direktiv [nyt MiFID]. ESMA påser navnlig, 
at de kompetente myndigheder anvender en 

1. ESMA spiller en støttende og 
koordinerende rolle med hensyn til 
foranstaltninger, der træffes af kompetente 
myndigheder i henhold til artikel 71, stk. 2, 
litra i), og artikel 72, litra f) og g), i 
direktiv [nyt MiFID]. ESMA påser navnlig, 
at de kompetente myndigheder anvender en 
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konsekvent tilgang med hensyn til, hvornår 
disse beføjelser udøves, arten af og 
anvendelsesområdet for de indførte 
foranstaltninger, deres varighed samt 
opfølgningen heraf.

konsekvent tilgang med hensyn til, hvornår 
disse beføjelser udøves, arten af og 
anvendelsesområdet for de indførte 
foranstaltninger, deres varighed samt 
opfølgningen heraf.

Or. en

Begrundelse

Der er kun et stykke i artikel 72 i MIFID.

Ændringsforslag 728
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter at have modtaget en meddelelse 
om en foranstaltning, der træffes i medfør 
af artikel 83, stk. 5, i direktiv [nyt MiFID], 
skal ESMA registrere foranstaltningen og 
årsagerne hertil. I forbindelse med 
foranstaltninger, der træffes i henhold til 
artikel 72, stk. 1, litra f) og g), i direktiv 
[ny MiFID], skal myndigheden på sit 
websted offentliggøre og ajourføre en 
database med resuméer af de gældende 
foranstaltninger, herunder oplysninger om 
den berørte person eller gruppe af personer, 
de relevante finansielle instrumenter, alle 
kvantitative foranstaltninger eller tærskler, 
såsom det maksimale antal kontrakter, 
som personer kan indgå, før et loft er nået, 
eventuelle undtagelser derfra, og årsagerne 
hertil.

2. Efter at have modtaget en meddelelse 
om en foranstaltning, der træffes i medfør 
af artikel 83, stk. 5, i direktiv [nyt MiFID], 
skal ESMA registrere foranstaltningen og 
årsagerne hertil. I forbindelse med 
foranstaltninger, der træffes i henhold til 
artikel 72, litra f) og g), i direktiv [ny 
MiFID], skal myndigheden på sit websted 
offentliggøre og ajourføre en database med 
resuméer af de gældende foranstaltninger, 
herunder oplysninger om den berørte 
person eller gruppe af personer, de 
relevante finansielle instrumenter, alle 
kvantitative foranstaltninger eller tærskler, 
såsom det maksimale antal åbne 
positioner, som personer kan besidde, før 
et loft er nået, eventuelle undtagelser 
derfra, og årsagerne hertil.

Or. en

Begrundelse

En tærskel bør ikke henvise til det antal kontrakter, som en person kan indgå. Hvis en tærskel 
skal gælde for råvarederivater, bør den henvise til de åbne positioner.



AM\901887DA.doc 63/123 PE489.478v01-00

DA

Ændringsforslag 729
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter at have modtaget en meddelelse 
om en foranstaltning, der træffes i medfør 
af artikel 83, stk. 5, i direktiv [nyt MiFID], 
skal ESMA registrere foranstaltningen og 
årsagerne hertil. I forbindelse med 
foranstaltninger, der træffes i henhold til 
artikel 72, stk. 1, litra f) og g), i direktiv 
[ny MiFID], skal myndigheden på sit 
websted offentliggøre og ajourføre en 
database med resuméer af de gældende 
foranstaltninger, herunder oplysninger om 
den berørte person eller gruppe af personer, 
de relevante finansielle instrumenter, alle 
kvantitative foranstaltninger eller tærskler, 
såsom det maksimale antal kontrakter, som 
personer kan indgå, før et loft er nået, 
eventuelle undtagelser derfra, og årsagerne 
hertil.

2. Efter at have modtaget en meddelelse 
om en foranstaltning, der træffes i medfør 
af artikel 83, stk. 5, i direktiv [nyt MiFID], 
skal ESMA registrere foranstaltningen og 
årsagerne hertil. I forbindelse med 
foranstaltninger, der træffes i henhold til 
artikel 72, stk. 1, litra f) og g), i direktiv 
[ny MiFID], skal myndigheden på sit 
websted offentliggøre og ajourføre en 
database med resuméer af de gældende 
foranstaltninger, herunder oplysninger om 
den berørte person eller gruppe af personer, 
de relevante finansielle instrumenter, alle 
kvantitative og kvalitative foranstaltninger 
eller tærskler, såsom det maksimale antal 
kontrakter og markedsværdien og den 
nominelle værdi af brutto- og åbne 
positioner, som personer kan indgå, før et 
loft er nået, eventuelle undtagelser derfra, 
og årsagerne hertil.

Or. en

Ændringsforslag 730
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, 
i forordning (EU) nr. 1095/2010 skal
ESMA, når alle betingelser i stk. 2 er 
opfyldt, træffe en eller flere af følgende 

1. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, 
i forordning (EU) nr. 1095/2010 træffer
ESMA, når alle betingelser i stk. 2 er 
opfyldt, en eller flere af følgende 
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foranstaltninger: foranstaltninger:

Or. en

Ændringsforslag 731
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, 
i forordning (EU) nr. 1095/2010 skal 
ESMA, når alle betingelser i stk. 2 er 
opfyldt, træffe en eller flere af følgende 
foranstaltninger:

1. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, 
i forordning (EU) nr. 1095/2010 skal 
ESMA, når en af betingelserne i stk. 2 er 
opfyldt, træffe en eller flere af følgende 
foranstaltninger:

Or. en

Ændringsforslag 732
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) anmode enhver person om oplysninger, 
herunder al relevant dokumentation 
vedrørende størrelsen af og formålet med 
en position eller eksponering, indgået via et 
derivat

a) anmode enhver person, gruppe af
personer eller investeringsvirksomhed(er)
om oplysninger, herunder al relevant 
dokumentation vedrørende størrelsen af og 
formålet med en position eller eksponering, 
indgået via et derivat

Or. en

Ændringsforslag 733
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Forslag til forordning
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Artikel 35 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) efter en analyse af de oplysninger, der er 
opnået, kræve at en sådan person træffer 
foranstaltninger til at reducere omfanget af 
positionen eller eksponeringen

b) efter en analyse af de oplysninger, der er 
opnået, kræve at en sådan person træffer 
foranstaltninger til at reducere omfanget af 
positionen eller eksponeringen eller 
eliminere den

Or. en

Ændringsforslag 734
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) efter en analyse af de oplysninger, der er 
opnået, kræve at en sådan person træffer 
foranstaltninger til at reducere omfanget af 
positionen eller eksponeringen

b) efter en analyse af de oplysninger, der er 
opnået, kræve at en sådan person, gruppe 
af personer eller 
investeringsvirksomhed(er) træffer 
foranstaltninger til at reducere omfanget af 
positionen eller eksponeringen

Or. en

Ændringsforslag 735
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) efter en analyse af de oplysninger, der er 
opnået, kræve at en sådan person træffer 
foranstaltninger til at reducere omfanget af 
positionen eller eksponeringen

b) efter en analyse af de oplysninger, der er 
opnået, kræve at en sådan person eller 
gruppe af investorer træffer 
foranstaltninger til at reducere omfanget af 
positionen eller eksponeringen
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Or. en

Ændringsforslag 736
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) begrænse en persons mulighed for at 
indgå et råvarederivat.

c) begrænse en persons, gruppe af
personers eller investeringsvirksomheders
mulighed for at indgå et råvarederivat.

Or. en

Begrundelse

Hvis de kompetente myndigheder ikke er i stand til at handle for at forhindre forvridning af 
prisdannelsesfunktionen på råvarederivatmarkederne, eller undlader at gøre det, må ESMA 
gribe ind, herunder ved at fastsætte grænser for antallet af kontrakter, som en person eller 
gruppe af personer kan indgå eller besidde.

Ændringsforslag 737
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) begrænse en persons mulighed for at 
indgå et råvarederivat.

c) begrænse en persons mulighed for at 
indgå et råvarederivat eller forbyde nye 
klasser af kontrakter.

Or. en

Ændringsforslag 738
Thomas Mann

Forslag til forordning



AM\901887DA.doc 67/123 PE489.478v01-00

DA

Artikel 35 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Derivattransaktioner fra 
ikkefinansielle modparter, som kan måles 
objektivt til at reducere risici, som er 
direkte knyttet til den forretningsmæssige 
aktivitet eller likviditetsfinansieringen i 
henhold til [artikel 10] i forordning […] 
(EMIR) er undtaget fra forbuddet eller 
begrænsningen.

Or. en

Ændringsforslag 739
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Ikke-finansielle virksomheders 
derivattransaktioner, som objektivt 
målbart bidrager til at reducere de risici, 
der er direkte forbundet med 
virksomhedens aktiviteter eller likviditets-
og finansforvaltningen, er ifølge artikel 
[10] i forordning [...] (EMIR) undtaget fra 
de i denne artikel omhandlede 
foranstaltninger.

Or. de

Begrundelse

Reguleringsforslaget udvider betydeligt ESMA's og de nationale tilsynsmyndigheders 
beføjelser, og udøvelsen heraf kan få alvorlige og utilsigtede konsekvenser for ikke-finansielle 
virksomheders risikostyringsstrategi. Med ændringsforslaget undtages derfor ikke-finansielle 
virksomheders derivater, som benyttes til risikodækning, fra de tilsynsretlige foranstaltninger. 
Denne undtagelse tager hensyn til, at de pågældende derivattransaktioner ikke udgør nogen 
risiko for stabiliteten af det finansielle system.
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Ændringsforslag 740
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) indføre grænser for antallet af 
råvarederivatkontrakter, som en person, 
gruppe af personer eller 
investeringsvirksomhed(er) kan indgå i 
over en specificeret periode

Or. en

Ændringsforslag 741
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bemyndigelsen ifølge stk. 1, litra b) og c), 
finder ikke anvendelse på en ikke-
finansiel modparts derivater, som
objektivt målbart reducerer de risici, der 
er direkte forbundet med 
erhvervsaktiviteter eller 
virksomhedsfinansiering for denne 
modpart eller for ikke-finansielle 
modparter i dennes virksomhedsgruppe.

Or. de

Begrundelse

Med undtagelsen fra clearingforpligtelsen til fordel for ikke-finansielle virksomheder får disse 
mulighed for en effektiv og bæredygtig risikostyring ved hjælp af strukturerede, ikke-
standardiserbare transaktioner via OTC-markederne, f.eks. med henblik på reduktion af 
vareprisrisici. Til dette formål skal disse virksomheder fortsat være i stand til at finde og 
indgå derivathandler, der er tilpasset deres særlige behov, via OTC-markederne.
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Ændringsforslag 742
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA kan kun træffe beslutning efter stk. 
1, når alle følgende betingelser er opfyldt:

ESMA kan træffe beslutning efter stk. 1, 
når alle følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 743
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA kan kun træffe beslutning efter stk. 
1, når alle følgende betingelser er opfyldt:

ESMA kan træffe beslutning efter stk. 1, 
når alle følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 744
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA kan kun træffe beslutning efter stk. 
1, når alle følgende betingelser er opfyldt:

Uden at det berører de i artikel 59 i 
MIFID omhandlede foranstaltninger kan 
ESMA kun træffe beslutning efter stk. 1, 
når en eller flere af følgende betingelser er 
opfyldt:

Or. en
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Ændringsforslag 745
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de foranstaltninger, der er anført i stk. 1, 
litra a)-c), har til formål at imødegå en 
trussel mod de finansielle markeders 
ordentlige funktion og integritet, herunder i 
relation til leveringsordninger for fysiske 
råvarer, eller mod stabiliteten af dele af 
eller hele det finansielle system i Unionen

a) de foranstaltninger, der er anført i stk. 1, 
litra a)-c), har til formål at forhindre 
markedsmisbrug, mindske eller eliminere 
overdreven spekulation, imødegå en 
trussel mod de finansielle markeders 
ordentlige funktion og integritet og 
ordentlig prisdannelse, herunder i relation 
til leveringsordninger for fysiske råvarer og 
prisdannelse for det underliggende 
råvaremarked, eller mod stabiliteten af 
dele af eller hele det finansielle system

Or. en

Begrundelse

Hvis de kompetente myndigheder ikke er i stand til at handle for at forhindre forvridning af 
prisdannelsesfunktionen på råvarederivatmarkederne, eller undlader at gøre det, må ESMA 
gribe ind, herunder ved at fastsætte grænser for antallet af kontrakter, som en person eller 
gruppe af personer kan indgå eller besidde.

Ændringsforslag 746
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de foranstaltninger, der er anført i stk. 1, 
litra a)-c), har til formål at imødegå en 
trussel mod de finansielle markeders 
ordentlige funktion og integritet, herunder i 
relation til leveringsordninger for fysiske 
råvarer, eller mod stabiliteten af dele af 
eller hele det finansielle system i Unionen

a) de foranstaltninger, der er anført i stk. 1, 
litra a)-c), har til formål at imødegå en 
trussel mod de finansielle markeders 
effektive og ordentlige funktion og 
integritet, herunder i relation til 
leveringsordninger for fysiske råvarer ved 
at føre til overdreven spekulation og 
markedsmanipulation, øget volatilitet eller 
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forvridning af prisdannelsen, eller mod 
stabiliteten af dele af eller hele det 
finansielle system i Unionen eller forvrider 
risikostyringsfunktioner på 
råvaremarkeder

Or. en

Ændringsforslag 747
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i betydelig grad imødegår truslen mod 
den ordentlige funktion og integritet af de 
finansielle markeder eller af 
leveringsordninger for fysiske råvarer eller 
mod stabiliteten af dele af eller hele det 
finansielle system i Unionen eller i 
betydelig grad forbedrer de kompetente 
myndigheders muligheder for at overvåge 
truslen

a) i betydelig grad imødegår truslen mod 
den ordentlige funktion og integritet af de 
finansielle markeder eller af 
leveringsordninger for fysiske råvarer eller 
mod stabiliteten af dele af eller hele det 
finansielle system i Unionen eller i 
betydelig grad forbedrer de kompetente 
myndigheders muligheder for at overvåge 
truslen, og navnlig i det omfang 
foranstaltningen:
i) støtter likviditet som forudsætning for at 
lette transaktioner, der objektivt set 
mindsker risici, som er direkte knyttet til 
forretningsaktiviteter i forbindelse med 
råvarer
ii) forhindrer markedsmisbrug
iii) støtter korrekt prisdannelse og 
korrekte afviklingsbetingelser
iv) sikrer prisdannelsen for det fysiske 
marked
v) forhindrer opbygning af 
markedsforvridende positioner

Or. en
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Ændringsforslag 748
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i betydelig grad imødegår truslen mod 
den ordentlige funktion og integritet af de 
finansielle markeder eller af 
leveringsordninger for fysiske råvarer eller 
mod stabiliteten af dele af eller hele det 
finansielle system i Unionen eller i 
betydelig grad forbedrer de kompetente 
myndigheders muligheder for at overvåge 
truslen

a) i betydelig grad forhindrer 
markedsmisbrug, mindsker elle eliminerer 
overdreven spekulation, imødegår truslen 
mod den ordentlige prisdannelse, 
ordentlige funktion og integritet af de 
finansielle markeder eller af 
leveringsordninger for fysiske råvarer og 
prisdannelsen for det underliggende 
råvaremarked eller mod stabiliteten af dele 
af eller hele det finansielle system i 
Unionen eller i betydelig grad forbedrer de 
kompetente myndigheders muligheder for 
at overvåge truslen

Or. en

Ændringsforslag 749
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i betydelig grad imødegår truslen mod 
den ordentlige funktion og integritet af de 
finansielle markeder eller af 
leveringsordninger for fysiske råvarer eller 
mod stabiliteten af dele af eller hele det 
finansielle system i Unionen eller i 
betydelig grad forbedrer de kompetente 
myndigheders muligheder for at overvåge 
truslen

a) imødegår truslen mod den effektive og 
ordentlige funktion og integritet af de 
finansielle markeder eller af 
leveringsordninger for fysiske råvarer eller 
mod stabiliteten af dele af eller hele det 
finansielle system i Unionen eller forbedrer 
de kompetente myndigheders muligheder 
for at overvåge truslen

Or. en
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Ændringsforslag 750
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ikke vil have en ødelæggende virkning 
på de finansielle markeders effektivitet, 
herunder reducere likviditeten på disse 
markeder eller skabe usikkerhed for 
markedsdeltagerne, som ikke står i forhold 
til foranstaltningens fordele.

c) ikke vil have en ødelæggende virkning 
på de finansielle markeders og de 
underliggende råvaremarkeders 
effektivitet, herunder forvride deres 
prisdannelsesfunktion, som ikke står i 
forhold til foranstaltningens fordele.

Or. en

Begrundelse

Hvis de kompetente myndigheder ikke er i stand til at handle for at forhindre forvridning af 
prisdannelsesfunktionen på råvarederivatmarkederne, eller undlader at gøre det, må ESMA 
gribe ind, herunder ved at fastsætte grænser for antallet af kontrakter, som en person eller 
gruppe af personer kan indgå eller besidde.

Ændringsforslag 751
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ikke vil have en ødelæggende virkning 
på de finansielle markeders effektivitet, 
herunder reducere likviditeten på disse 
markeder eller skabe usikkerhed for 
markedsdeltagerne, som ikke står i forhold 
til foranstaltningens fordele.

c) ikke vil have en ødelæggende virkning 
på de finansielle markeders effektivitet, 
herunder reducere likviditeten, som er 
nødvendig til reelle 
afdækningstransaktioner på disse 
markeder eller skabe usikkerhed for 
markedsdeltagerne, som ikke står i forhold 
til foranstaltningens fordele.

Or. en
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Ændringsforslag 752
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden ESMA beslutter at indføre eller 
forlænge en foranstaltning som omhandlet i 
stk. 1, skal myndigheden underrette de 
relevante kompetente myndigheder om den 
påtænkte foranstaltning. I tilfælde af en 
anmodning i henhold til stk. 1, litra a) eller 
b), skal meddelelsen indeholde identiteten 
på den person eller de personer, den er 
rettet til, og nærmere oplysninger om den 
og om baggrunden for den. I tilfælde af en 
foranstaltning, der træffes i henhold til 
afsnit stk. 1, litra c), skal meddelelsen 
indeholde oplysninger om den berørte 
person eller berørte gruppe af personer, de 
relevante finansielle instrumenter, de 
relevante kvantitative foranstaltninger, 
såsom det maksimale antal kontrakter, den 
pågældende person eller gruppe af personer 
kan indgå, og baggrunden for den.

4. Inden ESMA beslutter at indføre eller 
forlænge en foranstaltning som omhandlet i 
stk. 1, skal myndigheden underrette de 
relevante kompetente myndigheder om den 
påtænkte foranstaltning. I tilfælde af en 
anmodning i henhold til stk. 1, litra a) eller 
b), skal meddelelsen indeholde identiteten 
på den person eller de personer, den er 
rettet til, og nærmere oplysninger om den 
og om baggrunden for den. I tilfælde af en 
foranstaltning, der træffes i henhold til 
afsnit stk. 1, litra c), skal meddelelsen 
indeholde oplysninger om den berørte 
person eller berørte gruppe af personer, de 
relevante finansielle instrumenter, de 
relevante kvantitative foranstaltninger, 
såsom det maksimale antal åbne 
positioner, den pågældende person eller 
gruppe af personer kan besidde, og 
baggrunden for den.

Or. en

Begrundelse

En tærskel bør ikke henvise til det antal kontrakter, som en person kan indgå. Hvis en tærskel 
skal gælde for råvarederivater, bør den henvise til de åbne positioner.

Ændringsforslag 753
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 35 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. ESMA offentliggør på sit websted en 
meddelelse om enhver beslutning om at 
indføre eller forlænge en foranstaltning 
som omhandlet i stk. 1, litra c). 
Meddelelsen skal indeholde oplysninger 
om den berørte person eller gruppe af 
personer, de relevante finansielle 
instrumenter, de relevante kvantitative 
foranstaltninger, såsom det maksimale 
antal kontrakter, den pågældende person 
eller gruppe af personer kan indgå, og 
årsagerne hertil.

6. ESMA offentliggør på sit websted en 
meddelelse om enhver beslutning om at 
indføre eller forlænge en foranstaltning 
som omhandlet i stk. 1, litra c). 
Meddelelsen skal indeholde oplysninger 
om den berørte person eller gruppe af 
personer, de relevante finansielle 
instrumenter, de relevante kvantitative 
foranstaltninger, såsom det maksimale 
antal åbne positioner, den pågældende 
person eller gruppe af personer kan 
besidde, og årsagerne hertil.

Or. en

Begrundelse

En tærskel bør ikke henvise til det antal kontrakter, som en person kan indgå. Hvis en tærskel 
skal gælde for råvarederivater, bør den henvise til de åbne positioner.

Ændringsforslag 754
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. ESMA offentliggør på sit websted en 
meddelelse om enhver beslutning om at 
indføre eller forlænge en foranstaltning 
som omhandlet i stk. 1, litra c). 
Meddelelsen skal indeholde oplysninger 
om den berørte person eller gruppe af 
personer, de relevante finansielle 
instrumenter, de relevante kvantitative 
foranstaltninger, såsom det maksimale 
antal kontrakter, den pågældende person 
eller gruppe af personer kan indgå, og 
årsagerne hertil.

6. ESMA offentliggør på sit websted en 
meddelelse om enhver beslutning om at 
indføre eller forlænge en foranstaltning 
som omhandlet i stk. 1, litra c). 
Meddelelsen skal indeholde oplysninger 
om den berørte person eller gruppe af 
personer, de relevante finansielle 
instrumenter, de relevante kvantitative og 
kvalitative foranstaltninger, såsom det 
maksimale antal kontrakter og værdien af 
de brutto- eller åbne positioner, den 
pågældende person eller gruppe af personer 
kan indgå, og årsagerne hertil.
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Or. en

Ændringsforslag 755
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden ESMA beslutter at indføre eller 
forlænge en foranstaltning som omhandlet i 
stk. 1, skal myndigheden underrette de 
relevante kompetente myndigheder om den 
påtænkte foranstaltning. I tilfælde af en 
anmodning i henhold til stk. 1, litra a) eller 
b), skal meddelelsen indeholde identiteten 
på den person eller de personer, den er 
rettet til, og nærmere oplysninger om den 
og om baggrunden for den. I tilfælde af en 
foranstaltning, der træffes i henhold til 
afsnit stk. 1, litra c), skal meddelelsen 
indeholde oplysninger om den berørte 
person eller berørte gruppe af personer, de 
relevante finansielle instrumenter, de 
relevante kvantitative foranstaltninger, 
såsom det maksimale antal kontrakter, den 
pågældende person eller gruppe af personer 
kan indgå, og baggrunden for den.

4. Inden ESMA beslutter at indføre eller 
forlænge en foranstaltning som omhandlet i 
stk. 1, skal myndigheden underrette de 
relevante kompetente myndigheder om den 
påtænkte foranstaltning. I tilfælde af en 
anmodning i henhold til stk. 1, litra a) eller 
b), skal meddelelsen indeholde identiteten 
på den person eller de personer, den er 
rettet til, og nærmere oplysninger om den 
og om baggrunden for den. I tilfælde af en 
foranstaltning, der træffes i henhold til 
afsnit stk. 1, litra c), skal meddelelsen 
indeholde oplysninger om den berørte 
person eller berørte gruppe af personer, de 
relevante finansielle instrumenter, de 
relevante kvantitative og kvalitative 
foranstaltninger, såsom det maksimale 
antal kontrakter og værdien af de brutto-
og åbne positioner, den pågældende 
person eller gruppe af personer kan indgå, 
og baggrunden for den.

Or. en

Ændringsforslag 756
Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. ESMA tager sine foranstaltninger som 8. ESMA tager sine foranstaltninger som 
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nævnt i stk. 1, litra c), op til fornyet 
overvejelse med passende mellemrum og 
mindst hver tredje måned. Hvis en 
foranstaltning ikke forlænges efter denne 
tremåneders periode, udløber den 
automatisk. Stk. 2-8 finder anvendelse ved 
forlængelse af foranstaltninger.

nævnt i stk. 1, litra c), op til fornyet 
overvejelse med passende mellemrum og 
mindst hver tredje måned. Stk. 2-8 finder 
anvendelse ved forlængelse af 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 757
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, 
bestemmelser til at præcisere de kriterier 
og faktorer, der skal tages i betragtning af 
ESMA ved vurdering af, om der er opstået 
en trussel mod de finansielle markeders 
ordentlige funktion og integritet, 
herunder i relation til leveringsordninger 
for fysiske råvarer, eller stabiliteten af 
dele af eller hele det finansielle system i 
Unionen, jf. stk. 2, litra a).

10. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder
til at præcisere de foranstaltninger, 
kriterier og faktorer, der skal tages i 
betragtning af ESMA ved vurdering af
omstændighederne jf. stk. 2, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 758
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 10 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
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for Kommissionen senest [den 31. 
december 2012].
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i stk. 10 omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
efter proceduren i artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 759
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Med henblik på at opfylde sine 
forpligtelser effektivt i forhold til 
råvaremarkeder og koordinering af 
tilsynsaktiviteter mellem de udpegede 
nationale kompetente myndigheder, som 
har ansvaret for de pågældende 
markeder, skal ESMA oprette en særlig 
råvaredivision.

Or. en

Ændringsforslag 760
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 10 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10b. I tæt samarbejde med ESRB og 
andre relevante sektortilsynsførende fra 
Unionen og tredjelande udarbejder 
ESMA udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder, der fastsætter 
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relevante indikatorer og grænseværdier til 
overvågning af de underliggende 
råvaremarkeders egenskaber og 
oplysninger om de detaljerede og 
sammenfattende informationer, som 
markedsdeltagere, de regulerede 
markeder, MHF, OHF, OTC-forhandlere 
og transaktionsregistre, der er godkendt i 
henhold til forordning [EMIR], skal stille 
til rådighed for de relevante kompetente 
myndigheder, ESMA og ESRB.
Disse indikatorer anvendes især af de 
kompetente myndigheder og ESMA's 
råvareafdeling til at gennemføre en 
regelmæssig og detaljeret dybtgående 
vurdering af produktionsmønstre, 
forbrug, formidling og transport til 
markedet, skønnede og officielle 
fortegnelsesniveauer inklusive 
forudbetalte kontrakter, reservekapacitet 
og langsigtede udbuds- og 
efterspørgselstendenser på de 
underliggende råvaremarkeder samt 
markedets volatilitet og 
korrelationsmønstre med andre aktiver og 
klasser af aktiver.
ESMA forelægger udkast til disse 
forskriftsmæssige standarder for 
Kommissionen senest den [31. december 
2012].
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i stk. 2 omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
efter proceduren i artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 761
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
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Titel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tredjelandsselskabers ydelse af service
uden filial

Tredjelandsselskabers ydelse af service

Or. en

Ændringsforslag 762
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Titel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tredjelandsselskabers ydelse af service 
uden filial

Tredjelandsselskabers ydelse af service 
eller aktiviteter uden filial

Or. en

Ændringsforslag 763
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 36 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Almindelige bestemmelser Bestemmelser for ydelse af service uden 
registrering

Or. en

Ændringsforslag 764
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 36 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Et tredjelandsselskab kan levere 
investeringsydelser til og/eller udføre 
aktiviteter samt accessoriske tjenester for 
personer, der er anerkendt som godkendte 
modparter i henhold til artikel 30 i [nyt 
MIFID], og som har hjemsted i en 
medlemsstat på anden vis end via en filial 
i medlemsstaten, uden at der kræves 
godkendelse i den pågældende 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
eller registrering i henhold til artikel 36 i 
nærværende forordning.

Or. en

Begrundelse

Det bør påhvile regulerede EU-virksomheder (og myndigheder) at fastsætte, hvilket 
beskyttelsesniveau de har brug for, samt kvaliteten af de modparter, de handler med. 
Ligeledes vil den brede vifte af ikke-EU-modparter, som kan kræve registrering, blot fordi de 
handler med EU-godkendte modparter af denne type, gøre de nationale tilsynsmyndigheders 
opgave meget vanskelig.

Ændringsforslag 765
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Hvis et investeringsfirma, som er 
godkendt i henhold til direktiv [nyt 
MIFID], et kreditinstitut, som er godkendt 
i henhold til direktiv 2006/48/EF og 
leverer investeringstjenester eller -
aktiviteter, et administrationsselskab, som 
er godkendt i henhold til direktiv 
2009/65/EF eller en forvalter af 
alternative investeringsfonde, som er 
godkendt i henhold til direktiv 
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2011/61/EU, uddelegerer funktioner, 
herunder investeringstjenester, til et 
tredjelandsselskab i henhold til de 
gældende bestemmelser i disse direktiver, 
kan tredjelandsselskabet yde 
investeringstjenesten til den person, som 
delegerer sine funktioner, på anden måde 
end gennem en filial i den medlemsstat, 
hvor den pågældende person har hjemme, 
uden at dette kræver godkendelse i den 
pågældende medlemsstat i henhold til 
direktiv [nyt MIFID] eller registrering i 
henhold til artikel 36 i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Regulerede selskaber kan uddelegere en bred vifte af tjenesteydelser, herunder 
investeringsforvaltning og opbevaring og administration til tredjelandsselskaber.

Ændringsforslag 766
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et tredjelandsselskab kan kun yde den i 
artikel 30 i direktiv [nyt MiFID] anførte 
service til godkendte modparter, som er 
etableret i Unionen, uden at der etableres 
en filial, såfremt det er registreret i 
registret over tredjelandsselskaber, som 
føres af ESMA i henhold til artikel 37.

1. Et tredjelandsselskab kan kun yde eller 
udføre investeringstjenester og/eller 
aktiviteter samt accessoriske tjenester til 
professionelle kunder som omhandlet i 
sektion I i bilag II til direktiv [nyt MiFID], 
som er etableret i en medlemsstat på 
anden måde end gennem en filial i den 
pågældende medlemsstat, uden at det 
kræver godkendelse i den pågældende 
medlemsstat i henhold til dette direktiv, 
såfremt det er registreret i registret over 
tredjelandsselskaber, som føres af ESMA i 
henhold til artikel 37.

Or. en
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Begrundelse

I mange tilfælde ville det være upraktisk at kræve, at den gældende lov for alle kontrakter med 
EU-investorer skal være underlagt en EU-lovgivning. Selv en begrænsning af denne 
bestemmelse til jurisdiktion kan skabe vanskeligheder i nogle tilfælde, f.eks. ved 
emissionsaftaler, hvor bestemmelsen om jurisdiktion kan være vanskelig at forhandle.

Ændringsforslag 767
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et tredjelandsselskab kan kun yde den i 
artikel 30 i direktiv [nyt MiFID] anførte 
service til godkendte modparter, som er 
etableret i Unionen, uden at der etableres 
en filial, såfremt det er registreret i registret 
over tredjelandsselskaber, som føres af 
ESMA i henhold til artikel 37.

1. Et tredjelandsselskab kan kun yde den i 
artikel 30 i direktiv [nyt MiFID] anførte 
service til godkendte modparter og 
professionelle kunder, som er etableret i 
Unionen, uden at der etableres en filial, 
såfremt det er registreret i registret over 
tredjelandsselskaber, som føres af ESMA i 
henhold til artikel 37.

Or. en

Ændringsforslag 768
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et tredjelandsselskab kan kun yde den i 
artikel 30 i direktiv [nyt MiFID] anførte 
service til godkendte modparter, som er 
etableret i Unionen, uden at der etableres 
en filial, såfremt det er registreret i registret 
over tredjelandsselskaber, som føres af 
ESMA i henhold til artikel 37.

1. Et tredjelandsselskab kan yde de anførte 
investeringstjenester til godkendte 
modparter og professionelle kunder i 
henhold til sektion I i bilag II i direktiv 
…/…/EU [nyt MiFID], som er etableret i 
Unionen, uden at der etableres en filial, 
såfremt det er registreret i registret over 
tredjelandsselskaber, som føres af ESMA i 
henhold til artikel 37.
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Or. en

Ændringsforslag 769
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et tredjelandsselskab kan kun yde den i 
artikel 30 i direktiv [nyt MiFID] anførte 
service til godkendte modparter, som er 
etableret i Unionen, uden at der etableres
en filial, såfremt det er registreret i registret 
over tredjelandsselskaber, som føres af 
ESMA i henhold til artikel 37.

1. Et tredjelandsselskab kan kun yde den i 
bilag I, sektion A, i direktiv [nyt MiFID] 
anførte service, undtagen service opført 
fra 8-10, til godkendte modparter, hvis det
er etableret i Unionen med en filial, og kun
såfremt det er registreret i registret over 
tredjelandsselskaber, som føres af ESMA i 
henhold til ækvivalensafgørelse i henhold 
til artikel 37.

Or. en

Ændringsforslag 770
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et tredjelandsselskab kan kun yde den i 
artikel 30 i direktiv [nyt MiFID] anførte
service til godkendte modparter, som er 
etableret i Unionen, uden at der etableres 
en filial, såfremt det er registreret i registret 
over tredjelandsselskaber, som føres af 
ESMA i henhold til artikel 37.

1. Et tredjelandsselskab kan kun yde 
investeringsrådgivning som anført i bilag 
I, sektion A, i direktiv [nyt MiFID] til 
godkendte modparter og professionelle 
kunder, som er etableret i Unionen, uden at 
der etableres en filial, såfremt det er 
registreret i registret over 
tredjelandsselskaber, som føres af ESMA i 
henhold til artikel 37.

Or. en
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Ændringsforslag 771
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Filialen skal være oprettet i den 
medlemsstat, hvor tredjelandsselskabet 
har sin væsentligste aktivitet, og være 
underlagt tilsyn af den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor den er 
etableret.
Der bør iværksættes ordninger for 
samarbejde mellem ESMA og den 
kompetente myndighed i tredjelandet. Der 
bør indføres ordninger for samarbejde 
mellem den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor filialen er oprettet, og 
den kompetente myndighed i tredjelandet.

Or. en

Ændringsforslag 772
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. ESMA kan kun registrere et 
tredjelandsselskab, der har ansøgt om at 
yde investeringsservice og udøve 
investeringsaktiviteter i Unionen i henhold 
til stk. 1, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 773
Olle Schmidt
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for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Kommissionen har vedtaget en afgørelse 
i henhold til artikel 37, stk. 1

a) Kommissionen har vedtaget en afgørelse 
i henhold til artikel 37, stk. 1, hvori det 
anerkendes, at tredjelandets ramme for 
tilsynsregler og god forretningsskik har 
en tilsvarende virkning

Or. en

Ændringsforslag 774
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) selskabet er meddelt tilladelse i det 
retsområde, hvor det er etableret, til at yde 
den påtænkte investeringsservice eller 
udøve de påtænkte investeringsaktiviteter i 
Unionen og er underlagt effektivt tilsyn og 
effektiv håndhævelse, der sikrer fuld 
overholdelse af de gældende krav i det 
pågældende tredjeland

b) selskabet er meddelt tilladelse i det 
retsområde, hvor dets hovedkontor er 
etableret, til at yde den påtænkte 
investeringsservice eller udøve de påtænkte 
investeringsaktiviteter i Unionen og er 
underlagt effektivt tilsyn og effektiv 
håndhævelse, der sikrer fuld overholdelse 
af de gældende krav i det pågældende 
tredjeland

Or. en

Ændringsforslag 775
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 36 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tredjelandsselskabet, hvortil der henvises i
stk. 1, indgiver sin ansøgning til ESMA 
efter Kommissionens vedtagelse af den i 
artikel 37 omhandlede afgørelse, hvormed 
det konstateres, at de retlige og 
tilsynsmæssige rammer i det tredjeland, 
hvor tredjelandsselskabet er meddelt 
tilladelse, svarer til de krav, der er 
beskrevet i artikel 37, stk. 1.

Tredjelandsselskabet, som ønsker at yde 
elle udøve investeringsservice eller 
aktiviteter i henhold til stk. 1, indgiver sin 
ansøgning til ESMA efter Kommissionens 
vedtagelse af den i artikel 37 omhandlede 
afgørelse, hvormed det konstateres, at de 
retlige og tilsynsmæssige rammer i det 
tredjeland, hvor tredjelandsselskabet er 
meddelt tilladelse, med hensyn til tilsyn og 
god forretningsskik svarer til de krav, der 
er beskrevet i artikel 37, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 776
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tredjelandsselskaber, der leverer 
tjenesteydelser i overensstemmelse med 
denne artikel, skal forud for enhver ydelse 
af investeringsservice informere de 
kunder, der er etableret i Unionen, om, at 
de ikke må levere tjenesteydelser til andre 
kunder end godkendte modparter, og at de 
ikke er underlagt tilsyn i Unionen. De 
oplyser navnet og adressen på den 
kompetente myndighed, som er 
tilsynsansvarlig i tredjelandet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 777
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 36 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tredjelandsselskaber, der leverer 
tjenesteydelser i overensstemmelse med 
denne artikel, skal forud for enhver ydelse 
af investeringsservice informere de kunder, 
der er etableret i Unionen, om, at de ikke 
må levere tjenesteydelser til andre kunder 
end godkendte modparter, og at de ikke er 
underlagt tilsyn i Unionen. De oplyser 
navnet og adressen på den kompetente 
myndighed, som er tilsynsansvarlig i 
tredjelandet.

Tredjelandsselskaber, der leverer eller 
udøver tjenesteydelser eller aktiviteter i 
overensstemmelse med denne artikel, skal 
forud for enhver ydelse af 
investeringsservice eller aktiviteter 
informere de kunder, der er etableret i 
Unionen, om, at de bortset fra som tilladt 
af de gældende nationale bestemmelser 
vedtaget i henhold til artikel 36b i direktiv 
[nyt MIFID] ikke må levere 
investeringstjenesteydelser eller 
aktiviteter, som er omfattet af direktiv [nyt 
MIFID], i EU til andre kunder end de i stk. 
1 omhandlede professionelle kunder, og at 
de ikke er underlagt tilsyn i Unionen. De 
oplyser navnet og adressen på den 
kompetente myndighed, som er 
tilsynsansvarlig i tredjelandet.

Or. en

Ændringsforslag 778
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i første afsnit omhandlede oplysninger 
gives skriftligt og på en fremtrædende 
måde.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 779
Thomas Mann

Forslag til forordning
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Artikel 36 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personer, der er etableret i Unionen, har 
kun mulighed for at modtage 
investeringsservice fra et 
tredjelandsselskab, der ikke er registeret i 
henhold til stk. 1, såfremt det sker på deres 
eget initiativ.

Personer, der er etableret i Unionen, har 
kun mulighed for at modtage 
investeringsservice fra et 
tredjelandsselskab, der ikke er registeret i 
henhold til stk. 1, såfremt det sker på deres 
initiativ.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden bør det præciseres, at personer, som er etableret i EU, kan 
anmode om tjenesteydelser fra tredjelandsselskaber uden yderligere begrænsninger. Det bør 
fortsat være muligt at overføre oplysninger og forskningsmateriale.

Ændringsforslag 780
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personer, der er etableret i Unionen, har 
kun mulighed for at modtage 
investeringsservice fra et 
tredjelandsselskab, der ikke er registeret i 
henhold til stk. 1, såfremt det sker på deres 
eget initiativ.

Personer, der er etableret i Unionen, har 
kun mulighed for at modtage 
investeringsservice fra et 
tredjelandsselskab, der ikke er registeret i 
henhold til stk. 1, såfremt det sker på deres 
eget initiativ. Et initiativ fra en 
enkeltperson giver ikke 
tredjelandsselskabet ret til at markedsføre 
nye kategorier af produkter til den 
pågældende enkeltperson.

Or. en

Begrundelse

Passiv markedsføring bør være tilladt, men det bør ikke åbne døren for aktiv markedsføring 
af alt, herunder muligvis meget forskellige kategorier af investeringer.
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Ændringsforslag 781
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personer, der er etableret i Unionen, har 
kun mulighed for at modtage 
investeringsservice fra et 
tredjelandsselskab, der ikke er registeret i 
henhold til stk. 1, såfremt det sker på deres 
eget initiativ.

Personer, der er etableret i Unionen, har 
kun mulighed for at modtage 
investeringsservice fra et 
tredjelandsselskab, såfremt det sker på 
deres eget initiativ.

I sådanne tilfælde bør 
tredjelandsselskabets tjenesteydelser ikke 
anses for at være leveret på Unionens 
område. Tredjelandsselskabet skal 
informere sådanne opfordrende personer 
om, at de ikke har ret til at yde service i 
EU, og at de ikke er underlagt tilsyn i EU. 
Oplysningerne skal gives på en 
fremtrædende måde.
Tredjelandsselskabet må ikke opfordre 
personer i EU eller fremme eller 
annoncere investeringsservice eller 
aktiviteter samt accessoriske tjenester i 
EU.
Tredjelandsselskaber må kun opfordre 
eller fremme eller annoncere 
investeringsservice eller aktiviteter samt 
accessoriske tjenesteydelser i EU til 
personer, som er godkendt som godkendte 
modparter i EU, forudsat at 
tredjelandsselskabet er registreret i 
henhold til artikel 36 og 37.

Or. en

Ændringsforslag 782
Robert Goebbels

Forslag til forordning
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Artikel 36 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Tredjelandsinvesteringsselskaber og 
markedsoperatører, der udøver 
investeringsservice og -aktiviteter til 
godkendte modparter i henhold til denne 
artikel, er underlagt kravene i artikel 19, 
20, 21, 22 og 23 i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

In order to ensure market integrity and transparency as well as a level playing field, the rules 
proposed for EU investment firms must be imposed on 3rd country investment firms providing 
services to eligible counterparties, including public transparency and transaction reporting 
(articles 19, 20, 21, 22 and 23). The eligible counterparty regime for EU investment firms 
imposes essential market-facing obligations, such as transparency and transaction reporting. 
By contrast, these obligations are not imposed on 3rd country investment firms providing the 
same service. Therefore, crucial parts of trading activity carried out by 3rd country 
investment firms would take place without transparency to the public or to the supervisors. 
This would have a detrimental effect on price formation and market oversight.

Ændringsforslag 783
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Enhver tvist mellem
tredjelandsselskaber og EU-investorer 
bilægges i overensstemmelse med 
lovgivningen i en medlemsstat og er 
omfattet af denne medlemsstats 
retsområde.

5. Tredjelandsselskaber, der leverer 
tjenesteydelser eller udøver aktiviteter i 
overensstemmelse med denne artikel, skal 
forud for enhver ydelse af 
investeringsservice eller udøvelse af 
aktiviteter tilbyde de kunder, der er 
etableret i Unionen, at indbringe enhver 
tvist vedrørende disse tjenesteydelser eller 
aktiviteter for en domstol eller voldgift i en 
medlemsstats retsområde.

Or. en
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Begrundelse

I mange tilfælde ville det være upraktisk at kræve, at den gældende lov for alle kontrakter med 
EU-investorer skal være underlagt en EU-lovgivning. Selv en begrænsning af denne 
bestemmelse til jurisdiktion kan skabe vanskeligheder i nogle tilfælde, f.eks. ved 
emissionsaftaler, hvor bestemmelsen om jurisdiktion kan være vanskelig at forhandle.

Ændringsforslag 784
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage forskriftsmæssige tekniske 
standarder, hvori præciseres de 
oplysninger, som det ansøgende 
tredjelandsselskab skal give ESMA i sin 
ansøgning om registrering i henhold til stk. 
3, og formatet af de oplysninger, der skal 
gives henhold til stk. 4.

ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, hvori præciseres: de 
oplysninger, som tredjelandsselskabet skal 
give ESMA i sin ansøgning om registrering 
i henhold til stk. 3, og:

a) formatet af de oplysninger, der skal 
gives henhold til stk. 4, og
b) alle de nødvendige oplysninger, der 
skal gives i henhold til artikel 37

Or. en

Ændringsforslag 785
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De forskriftsmæssige tekniske standarder, 
hvortil der henvises i første afsnit, vedtages 
i henhold til artikel 10 til 14 forordning 
(EU) nr. 1095/2010.

ESMA forelægger disse 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[… ]. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage de gennemførelsesmæssige
tekniske standarder, der er nævnt i første 
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afsnit, i overensstemmelse med artikel 10-
14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 786
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 787
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan efter den i artikel 42 
omhandlede procedure vedtage en 
afgørelse vedrørende et tredjeland, hvis de 
retlige og tilsynsmæssige rammer for det 
pågældende tredjeland sikrer, at selskaber, 
der er meddelt tilladelse i dette tredjeland, 
opfylder retligt bindende krav, som har 
samme virkning som kravene i direktiv 
[MiFID], denne forordning og direktiv 
2006/49/EF [kapitalkravsdirektivet] samt i 
deres gennemførelsesforanstaltninger, og at 
dette tredjeland på tilsvarende og gensidig
vis anerkender de tilsynsrammer, der 
gælder for investeringsselskaber, der er 
meddelt tilladelse i henhold til dette 
direktiv.

Kommissionen kan efter den i artikel 42 
omhandlede procedure vedtage en 
afgørelse vedrørende et tredjeland, hvis de 
retlige og tilsynsmæssige rammer for det 
pågældende tredjeland sikrer, at selskaber, 
der er meddelt tilladelse i dette tredjeland, 
opfylder retligt bindende krav med hensyn 
til tilsyn og god forretningsskik, som har 
samme virkning som kravene til tilsyn og 
god forretningsskik i direktiv [MiFID], 
denne forordning og direktiv 2006/49/EF 
[kapitalkravsdirektivet] samt i deres 
gennemførelsesforanstaltninger, og at dette 
tredjeland på effektiv tilsvarende vis 
anerkender de tilsynsrammer, der gælder 
for investeringsselskaber, der er meddelt 
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tilladelse i henhold til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Et krav om "tilsvarende og gensidig anerkendelse" af tilsynsbestemmelserne kunne potentielt 
bruges mod EU-virksomheder. Ordlyden bør tilpasses ordlyden i EMIR. I de tilsvarende 
bestemmelser i EMIR henvises der ikke udtrykkeligt til "gensidighed", jf. artikel 23, stk. 3 
(vedrørende effektiv ækvivalent anerkendelse), artikel 3, stk. 2, og artikel 23, stk. 2. Se 
endvidere artikel 28, stk. 5, i MiFIR ("effektiv og tilsvarende mulighed for at anmode om 
adgang") og kommentarerne til artikel 24, stk. 1, litra d.. Ordlyden i artikel 37, stk. 1, bør 
tilpasses.

Ændringsforslag 788
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan efter den i artikel 42 
omhandlede procedure vedtage en 
afgørelse vedrørende et tredjeland, hvis de 
retlige og tilsynsmæssige rammer for det 
pågældende tredjeland sikrer, at selskaber, 
der er meddelt tilladelse i dette tredjeland, 
opfylder retligt bindende krav, som har 
samme virkning som kravene i direktiv 
[MiFID], denne forordning og direktiv 
2006/49/EF [kapitalkravsdirektivet] samt i 
deres gennemførelsesforanstaltninger, og 
at dette tredjeland på tilsvarende og 
gensidig vis anerkender de tilsynsrammer, 
der gælder for investeringsselskaber, der 
er meddelt tilladelse i henhold til dette 
direktiv.

Kommissionen kan efter den i artikel 42 
omhandlede procedure vedtage en 
afgørelse vedrørende et tredjeland, hvis de 
retlige og tilsynsmæssige rammer for det 
pågældende tredjeland sikrer, at selskaber, 
der er meddelt tilladelse i dette tredjeland, 
opfylder retligt bindende krav, som har 
samme virkning som kravene i direktiv 
[MiFID], denne forordning og direktiv 
2006/49/EF [kapitalkravsdirektivet] samt i 
deres gennemførelsesforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Gensidighed er ikke berettiget og er i strid med WTO-bestemmelser. I en tid, hvor vi har brug 
for udenlandske investeringer i EU, er det ulogisk at opsætte handelsbarrierer.
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Ændringsforslag 789
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan efter den i artikel 42 
omhandlede procedure vedtage en 
afgørelse vedrørende et tredjeland, hvis de 
retlige og tilsynsmæssige rammer for det 
pågældende tredjeland sikrer, at selskaber, 
der er meddelt tilladelse i dette tredjeland, 
opfylder retligt bindende krav, som har 
samme virkning som kravene i direktiv 
[MiFID], denne forordning og direktiv 
2006/49/EF [kapitalkravsdirektivet] samt i 
deres gennemførelsesforanstaltninger, og at 
dette tredjeland på tilsvarende og gensidig 
vis anerkender de tilsynsrammer, der 
gælder for investeringsselskaber, der er 
meddelt tilladelse i henhold til dette 
direktiv.

Kommissionen skal senest den 31. 
december 2014 efter den i artikel 42 
omhandlede procedure vedtage en 
afgørelse vedrørende et tredjeland, hvis de 
retlige og tilsynsmæssige rammer for det 
pågældende tredjeland sikrer, at selskaber, 
der er meddelt tilladelse i dette tredjeland, 
opfylder retligt bindende krav, som har 
samme virkning som kravene i direktiv
[MiFID], denne forordning og direktiv 
2006/49/EF [kapitalkravsdirektivet] samt i 
deres gennemførelsesforanstaltninger, og at 
dette tredjeland på tilsvarende og gensidig 
vis anerkender de tilsynsrammer, der 
gælder for investeringsselskaber, der er 
meddelt tilladelse i henhold til dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 790
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan efter den i artikel 42 
omhandlede procedure vedtage en 
afgørelse vedrørende et tredjeland, hvis de 
retlige og tilsynsmæssige rammer for det 
pågældende tredjeland sikrer, at selskaber, 
der er meddelt tilladelse i dette tredjeland, 
opfylder retligt bindende krav, som har 
samme virkning som kravene i direktiv 

Kommissionen kan efter den i artikel 42 
omhandlede procedure vedtage en 
afgørelse vedrørende et tredjeland, hvis de 
retlige og tilsynsmæssige rammer for det 
pågældende tredjeland sikrer, at selskaber, 
der er meddelt tilladelse i dette tredjeland, 
opfylder retligt bindende krav, som har 
samme virkning som kravene i direktiv 
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[MiFID], denne forordning og direktiv 
2006/49/EF [kapitalkravsdirektivet] samt i 
deres gennemførelsesforanstaltninger, og at 
dette tredjeland på tilsvarende og gensidig 
vis anerkender de tilsynsrammer, der 
gælder for investeringsselskaber, der er 
meddelt tilladelse i henhold til dette 
direktiv.

[MiFID], denne forordning og direktiv 
2006/49/EF [kapitalkravsdirektivet] samt i 
deres gennemførelsesforanstaltninger, og at 
der gælder grundlæggende regler, som 
sikrer tilsvarende tilsyn og stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 791
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan efter den i artikel 42 
omhandlede procedure vedtage en 
afgørelse vedrørende et tredjeland, hvis de 
retlige og tilsynsmæssige rammer for det 
pågældende tredjeland sikrer, at selskaber, 
der er meddelt tilladelse i dette tredjeland, 
opfylder retligt bindende krav, som har 
samme virkning som kravene i direktiv 
[MiFID], denne forordning og direktiv 
2006/49/EF [kapitalkravsdirektivet] samt i 
deres gennemførelsesforanstaltninger, og 
at dette tredjeland på tilsvarende og 
gensidig vis anerkender de tilsynsrammer, 
der gælder for investeringsselskaber, der er 
meddelt tilladelse i henhold til dette 
direktiv.

Kommissionen skal efter den i artikel 42, 
stk. 2, omhandlede procedure vedtage en 
afgørelse vedrørende tredjelandets 
ækvivalens, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

a) de retlige og tilsynsmæssige rammer for 
det pågældende tredjeland sikrer, at 
selskaber, der er meddelt tilladelse i dette 
tredjeland, opfylder retligt bindende krav, 
som har samme virkning som kravene i 
direktiv [MiFID], denne forordning og 
direktiv 2006/49/EF 
[kapitalkravsdirektivet] samt i deres 
gennemførelsesforanstaltninger, og 

b) dette tredjeland på tilsvarende og 
gensidig vis anerkender de tilsynsrammer, 
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der gælder for investeringsselskaber, der er 
meddelt tilladelse i henhold til denne 
forordning, herunder gensidig adgang for
EU-virksomheder til at yde lignende 
tjenesteydelser til godkendte modparter i 
det pågældende tredjeland.

Kommissionen anmoder først ESMA om 
en bindende udtalelse inden for tre 
måneder om ækvivalensen af 
tilsynsbestemmelserne i tredjelandet.

Or. en

Ændringsforslag 792
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et tredjelands tilsynsmæssige rammer kan
anses for tilsvarende, når de opfylder alle 
følgende betingelser:

Et tredjelands tilsynsmæssige rammer og 
rammer for god forretningsskik anses for 
at have tilsvarende effekt, når de opfylder 
alle følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 793
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et tredjelands tilsynsmæssige rammer kan 
anses for tilsvarende, når de opfylder alle 
følgende betingelser:

Et tredjelands tilsynsmæssige rammer kan 
anses for at have tilsvarende effekt, når de 
opfylder alle følgende betingelser:

Or. en
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Begrundelse

Tilpasning til formuleringen i EMIR.

Ændringsforslag 794
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et tredjelands tilsynsmæssige rammer kan 
anses for tilsvarende, når de opfylder alle 
følgende betingelser:

Et tredjelands tilsynsmæssige rammer kan 
anses for at have tilsvarende effekt, når de 
opfylder alle følgende betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 795
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 2 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Kommissionens afgørelse i henhold til 
dette stykke kan være begrænset til en 
eller flere kategorier af virksomheder. I så 
fald kan et tredjelandsselskab registreres i 
henhold til artikel 36, hvis det hører 
under en kategori, som er omfattet af 
Kommissionens afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 796
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 2 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) tredjelandet anvender lige 
adgangsbetingelser for EU-baserede 
investeringsvirksomheder, og der er 
gennemført en gensidig 
anerkendelsesordning i det pågældende 
tredjeland.

Or. en

Ændringsforslag 797
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 37 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37 a
Tjenesteydelser eller aktiviteter leveret 

gennem en filial uden for det tredjeland, 
hvor hovedkontoret er etableret

1. 1. Hvis tredjelandsselskabet yder elle 
udøver investeringstjenesteydelserne eller 
aktiviteterne gennem en filial, som er 
etableret i et andet tredjeland end det 
land, hvor dets hovedkontor er etableret, 
finder artikel 36 og 37 anvendelse, som 
hvis henvisningerne til det tredjeland, 
hvor selskabets hovedkontor er etableret, 
omfattede en henvisning til det tredjeland, 
hvor filialen er beliggende, i det relevante 
omfang med hensyn til opdelingen af 
tilsynsansvaret mellem de to tredjelande.
2. Hvis tredjelandsselskabet yder eller 
udøver de pågældende 
investeringstjenesteydelser eller aktiviteter 
gennem en filial oprettet i en medlemsstat 
og godkendt i henhold til artikel 46a [nyt 
MIFID], ændres artikel 36, stk. 4, således, 
at selskabet kan henvise til tilsynet med 
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filialen ved den kompetente myndighed i 
den medlemsstat, hvor filialen er oprettet.

Or. en

Begrundelse

Det er i øjeblikket uklart, hvordan bestemmelserne i Kommissionens forslag finder 
anvendelse, hvis tredjelandsselskabet faktisk yder eller udøver tjenesteydelser eller aktiviteter 
i EU gennem en filial i et andet tredjeland. Denne ændring skaber præcisering og 
retssikkerhed.

Ændringsforslag 798
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA registrerer tredjelandsselskaber, der 
er meddelt tilladelse til at yde 
investeringsservice og udøve 
investeringsaktiviteter i Unionen i henhold 
til artikel 36. Registret skal være offentligt 
tilgængeligt på ESMA's websted og skal 
indeholde oplysninger om den service eller 
de aktiviteter, som tredjelandsselskaberne 
har tilladelse til at levere, og oplysninger 
om de tilsynsansvarlige kompetente 
myndigheder i de pågældende tredjelande.

ESMA registrerer tredjelandsselskaber, der 
er meddelt tilladelse til at yde 
investeringsservice og udøve 
investeringsaktiviteter i Unionen i henhold 
til artikel 36. Registret skal være offentligt 
tilgængeligt på ESMA's websted og skal 
indeholde oplysninger om den service eller 
de aktiviteter, som tredjelandsselskaberne 
har tilladelse til at levere eller udøve, og 
oplysninger om de tilsynsansvarlige 
kompetente myndigheder i de pågældende 
tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Ændringen tilpasser teksten til definitionen af tredjelandsselskaber i artikel 2.

Ændringsforslag 799
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
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Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA registrerer tredjelandsselskaber, der 
er meddelt tilladelse til at yde 
investeringsservice og udøve 
investeringsaktiviteter i Unionen i henhold 
til artikel 36. Registret skal være offentligt 
tilgængeligt på ESMA's websted og skal 
indeholde oplysninger om den service eller 
de aktiviteter, som tredjelandsselskaberne 
har tilladelse til at levere, og oplysninger 
om de tilsynsansvarlige kompetente 
myndigheder i de pågældende tredjelande.

ESMA registrerer tredjelandsselskaber, der 
er meddelt tilladelse til at yde 
investeringsservice og udøve 
investeringsaktiviteter i Unionen i henhold 
til artikel 36 og 37. Registret skal være 
offentligt tilgængeligt på ESMA's websted 
og skal indeholde oplysninger om den 
service eller de aktiviteter, som 
tredjelandsselskaberne har tilladelse til at
levere, og oplysninger om de 
tilsynsansvarlige kompetente myndigheder 
i EU.

Or. en

Ændringsforslag 800
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Er betingelserne i stk. 2 opfyldt, 
trækker ESMA registreringen af et 
tredjelandsselskab i det i henhold til artikel 
38 etablerede register tilbage, når:

1. ESMA trækker registreringen af et 
tredjelandsselskab i det i henhold til artikel 
38 etablerede register tilbage, når:

Or. en

Ændringsforslag 801
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ESMA har velunderbyggede grunde (Vedrører ikke den danske tekst]
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baseret på dokumenteret bevismateriale til 
at antage, at et tredjelandsselskab i 
forbindelse med ydelsen af 
investeringsservice og udøvelsen af 
investeringsaktiviteter i Unionen handler 
på en måde, der er klart til skade for 
investorernes interesser eller markedernes 
ordentlige funktion, eller

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 802
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ESMA har velunderbyggede grunde 
baseret på dokumenteret bevismateriale til 
at antage, at et tredjelandsselskab i 
forbindelse med ydelsen af 
investeringsservice og udøvelsen af 
investeringsaktiviteter i Unionen handler 
på en måde, der er klart til skade for 
investorernes interesser eller markedernes 
ordentlige funktion, eller

a) ESMA har velunderbyggede grunde 
baseret på dokumenteret bevismateriale til 
at antage, at et tredjelandsselskab i 
forbindelse med ydelsen af 
investeringsservice og udøvelsen af 
investeringsaktiviteter i Unionen handler 
på en måde, der er til skade for 
investorernes interesser eller markedernes 
ordentlige funktion, eller

Or. en

Ændringsforslag 803
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 39 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ESMA har velunderbyggede grunde 
baseret på dokumenteret bevismateriale til 
at antage, at et tredjelandsselskab i 
forbindelse med ydelsen af 
investeringsservice og udøvelsen af 
investeringsaktiviteter i Unionen har 
begået en alvorlig overtrædelse af de 
bestemmelser i tredjelandet, som den er 
underlagt, og på grundlag af hvilke 
Kommissionen har vedtaget en afgørelse i 
henhold til artikel 37, stk. 1.

b) ESMA har velunderbyggede grunde 
baseret på dokumenteret bevismateriale til 
at antage, at et tredjelandsselskab i 
forbindelse med ydelsen af 
investeringsservice og udøvelsen af 
investeringsaktiviteter i Unionen har 
begået en alvorlig overtrædelse af 
bestemmelserne i det tredjeland, som den 
er underlagt, og hvor dets hovedkontor er 
etableret eller hvorigennem det yder 
tjenesteydelserne eller aktiviteterne og på 
grundlag af hvilke Kommissionen har 
vedtaget en afgørelse i henhold til artikel 
37, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at EU-engrosmarkedsaktører som godkendte modparter og professionelle 
investorer har adgang til tredjelandstjenesteydelser på de vilkår, der er fastlagt i artikel 35a 
og 36.

Ændringsforslag 804
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ESMA har velunderbyggede grunde 
baseret på dokumenteret bevismateriale til 
at antage, at et tredjelandsselskab i 
forbindelse med ydelsen af 
investeringsservice og udøvelsen af 
investeringsaktiviteter i Unionen har 
begået en alvorlig overtrædelse af de 
bestemmelser i tredjelandet, som den er 
underlagt, og på grundlag af hvilke 
Kommissionen har vedtaget en afgørelse i 
henhold til artikel 37, stk. 1.

b) ESMA har velunderbyggede grunde 
baseret på dokumenteret bevismateriale til 
at antage, at et tredjelandsselskab i 
forbindelse med ydelsen af 
investeringsservice og udøvelsen af 
investeringsaktiviteter i Unionen har 
begået en overtrædelse af de bestemmelser 
i tredjelandet, som den er underlagt, og på 
grundlag af hvilke Kommissionen har 
vedtaget en afgørelse i henhold til artikel 
37, stk. 1.



PE489.478v01-00 104/123 AM\901887DA.doc

DA

Den kompetente myndighed i enhver 
medlemsstat, hvor tredjelandsselskabet 
yder en tjenesteydelse, kan anmode 
ESMA om en sådan tilbagekaldelse.

Or. en

Ændringsforslag 805
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ESMA har henvist sagen til den 
kompetente myndighed i det pågældende 
tredjeland, og denne kompetente 
myndighed har ikke truffet de nødvendige 
foranstaltninger til at beskytte investorer og 
markedernes ordentlige funktion i Unionen 
eller har ikke været i stand til at påvise, at 
det pågældende tredjelandsselskab opfylder 
de krav i tredjelandet, som det er underlagt, 
og

a) ESMA har henvist sagen til den 
kompetente myndighed i det pågældende 
tredjeland, og denne kompetente 
myndighed i tredjelandet har ikke truffet 
de nødvendige foranstaltninger til at 
beskytte investorer og markedernes 
ordentlige funktion i Unionen eller har ikke 
været i stand til at påvise, at det 
pågældende tredjelandsselskab opfylder de 
krav i tredjelandet, som det er underlagt, og

Or. en

Ændringsforslag 806
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. ESMA underretter straks Kommissionen 
om enhver foranstaltning, der vedtages i 
henhold til stk. 1, og offentliggør sin 
beslutning på sit websted.

3. ESMA underretter straks Kommissionen 
om enhver foranstaltning, der vedtages i 
henhold til stk. 1, og offentliggør sin 
beslutning vedrørende 
tredjelandsselskabet på sit websted.
Afgørelsen skal være offentliggjort i fem 
år.
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Or. en

Ændringsforslag 807
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vurderer, hvorvidt de 
betingelser, på grundlag af hvilke en 
afgørelse i henhold til artikel 37, stk. 1, er 
blevet vedtaget, fortsat er opfyldt for så 
vidt angår det pågældende tredjeland.

4. Kommissionen vurderer igen, hvorvidt 
de betingelser, på grundlag af hvilke en 
afgørelse om ækvivalens i henhold til 
artikel 37, stk. 1, er blevet vedtaget, fortsat 
er opfyldt for så vidt angår det pågældende
tredjeland.

Or. en

Ændringsforslag 808
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39 a
Supplerende krav

Hvis et tredjelandsselskab yder eller 
udøver tjenesteydelser eller aktiviteter 
omfattet af artikel 35a, stk. 1, eller artikel 
36, stk. 1, til en godkendt modpart eller 
professionel kunde i en medlemsstat, 
pålægger denne medlemsstat ikke 
tredjelandsselskabet yderligere krav for så 
vidt angår spørgsmål, som er omfattet af 
direktiv [nyt MIFID] eller denne 
forordning.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt, at EU-engrosmarkedsaktører som godkendte modparter og professionelle 
investorer har adgang til tredjelandstjenesteydelser på de vilkår, der er fastlagt i artikel 35a 
og 36. Dette præciserer, at dette er en harmoniseret EU-ordning for ydelse af 
grænseoverskridende tjenesteydelser. Sammenlign med artikel 36, stk. 1, andet afsnit i 
MIFID2.

Ændringsforslag 809
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Titel 8 – sektion 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit 1 a
Levering af tjenesteydelser med oprettelse 

af en filial
Artikel 39a

Oprettelse af en filial
1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
tredjelandsselskab, der har til hensigt at 
udøve investeringsservice eller -aktiviteter 
sammen med eventuelle accessoriske 
tjenesteydelser på deres område gennem 
en filial, indhenter en forhåndstilladelse 
hos de kompetente myndigheder i de 
pågældende medlemsstater, når følgende 
forudsætninger er opfyldt:
a) Kommissionen har truffet afgørelse i 
overensstemmelse med stk. 3. 
b) de tjenesteydelser, som 
tredjelandsselskabet anmoder om 
tilladelse til at levere, er underlagt krav 
om meddelelse af tilladelse og tilsyn i det 
tredjeland, hvor selskabet er etableret, og 
det anmodende selskab har behørig 
tilladelse. Det tredjeland, hvor 
tredjelandsselskabet er etableret, er ikke 
opført som et ikke-samarbejdsvilligt land 
og territorium af Den Finansielle 
Aktionsgruppe vedrørende Hvidvaskning 
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af Penge og Finansiering af Terrorisme
c) der foreligger samarbejdsordninger, 
herunder bestemmelser om 
informationsudveksling med henblik på at 
bevare markedets integritet og beskytte 
investorer, mellem de kompetente 
myndigheder i den berørte medlemsstat og 
de kompetente tilsynsmyndigheder i det 
tredjeland, hvor selskabet er etableret
d) filialen har fri rådighed over en 
tilstrækkelig startkapital
e) der er udpeget en eller flere personer 
som ansvarlige for ledelsen af filialen, og 
de opfylder kravet i artikel 9, stk. 1
f) det tredjeland, hvor tredjelandsselskabet 
er etableret, har med den medlemsstat, 
hvor filialen skal oprettes, undertegnet en 
aftale, som fuldt ud overholder 
standarderne i artikel 26 i OECD's 
modelbeskatningsoverenskomst og sikrer 
en effektiv informationsudveksling om 
skatteforhold, herunder eventuelle 
multilaterale skatteaftaler
g) selskabet er medlem af en 
investorgarantiordning, som er godkendt 
eller anerkendt i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/9/EF af 3. marts 1997 om 
investorgarantiordninger på tidspunktet 
for godkendelsen.
2. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
tredjelandsselskab, der har til hensigt for 
detailkunder at udøve investeringsservice 
eller -aktiviteter sammen med eventuelle 
accessoriske tjenesteydelser på de 
pågældende medlemsstaters område, 
etablerer en filial i Unionen.
3. Kommissionen kan træffe en afgørelse i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 95 vedrørende et tredjeland, hvis 
det pågældende tredjelands retlige og 
tilsynsmæssige rammer sikrer, at 
virksomheder, der er godkendt i det 
pågældende tredjeland, opfylder retligt 
bindende krav, som har samme effekt som 
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kravene i denne forordning og i direktiv 
nr. …/… (EU) [nyt MIFID] og i direktiv 
2006/49/EF [kapitalkravsdirektivet] og 
deres gennemførelsesforanstaltninger, og 
det pågældende tredjeland har 
bestemmelser om tilsvarende gensidig 
anerkendelse af de tilsynsregler, der 
gælder for investeringsselskaber, som er 
meddelt tilladelse efter dette direktiv.
Et tredjelands tilsynsregler kan anses for 
at være tilsvarende, hvis de opfylder alle 
følgende betingelser:
a) selskaber, der udøver 
investeringsservice og -aktiviteter i det 
pågældende tredjeland, er underlagt krav 
om meddelelse af tilladelse og er løbende 
omfattet af effektive tilsyns- og 
håndhævelsesforanstaltninger
b) selskaber, der udøver 
investeringsservice og -aktiviteter i det 
pågældende tredjeland, er underlagt 
tilstrækkelige kapitalkrav og passende 
krav til aktionærer og medlemmer af 
ledelsesorganer
c) selskaber, der udøver 
investeringsservice og -aktiviteter, er 
underlagt fyldestgørende organisatoriske 
krav til interne kontrolfunktioner
d) reglerne sikrer 
markedsgennemsigtighed og -integritet 
ved at forebygge markedsmisbrug i form 
af insiderhandel og kursmanipulation.
4. Det i stk. 1 omhandlede 
tredjelandsselskab indgiver sin ansøgning 
til den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor det agter at etablere en 
filial, når Kommissionen har vedtaget den 
afgørelse, hvorved den fastslår, at de 
retlige og tilsynsmæssige ordninger i det 
tredjeland, hvor tredjelandsselskabet er 
meddelt tilladelse, svarer til de i stk. 3 
omhandlede krav.

Artikel 39b
Pligt til at afgive oplysninger
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Et tredjelandsselskab, der ønsker at opnå 
tilladelse til at udøve investeringsservice 
eller -aktiviteter sammen med eventuelle 
accessoriske tjenesteydelser på en 
medlemsstats område, afgiver følgende 
oplysninger til den kompetente myndighed 
i den pågældende medlemsstat:
a) navnet på den myndighed, der er 
ansvarlig for tilsynet med selskabet i det 
pågældende tredjeland. Er mere end en 
enkelt myndighed ansvarlig for tilsynet, 
gives der oplysning om deres respektive 
kompetenceområder
b) alle relevante oplysninger om selskabet 
(navn, juridisk form, vedtægtsmæssigt 
hjemsted og adresse, medlemmer af 
ledelsesorganet, relevante aktionærer) og 
en driftsplan, hvori det angives, hvilke(n) 
investeringsservice og/eller -aktiviteter der 
skal udøves, samt filialens organisatoriske 
struktur, herunder en beskrivelse af 
eventuel outsourcing af væsentlige 
operationelle funktioner til tredjemand
c) navnene på de personer, der er 
ansvarlige for ledelsen af filialen, og de 
relevante dokumenter til godtgørelse af, at 
kravene i artikel 9, stk. 1, i direktiv nr. 
…/…(EU) [nyt MIFID] er opfyldt
d) oplysninger om den startkapital, 
filialen har fri rådighed over.

Artikel 39c
Meddelelse af tilladelse
1. Den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor tredjelandsselskabet 
agter at etablere sin filial, meddeler kun 
tilladelse, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:
a) den kompetente myndighed finder det 
godtgjort, at betingelserne i artikel 41 i 
direktiv nr. …/… (EU) [nyt MIFID] er 
opfyldt
b) den kompetente myndighed finder det 
godtgjort, at tredjelandsselskabets filial vil 
være i stand til at overholde 
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bestemmelserne i stk. 3.
Tredjelandsselskabet skal inden for en 
frist på seks måneder efter indgivelsen af 
en komplet ansøgning have meddelelse 
om, hvorvidt tilladelse er givet eller ej.
2. Den filial af tredjelandsselskabet, der 
meddeles tilladelse i medfør af stk. 1, skal 
efterleve de forpligtelser, der er fastsat i 
artikel 16, 17, 23, 24, 25 og 27, artikel 28, 
stk. 1, og artikel 30 i denne forordning og 
i artikel 13-23 i direktiv (EU) nr. …/… 
[nyt MIFID] samt i foranstaltninger 
vedtaget i medfør heraf, og er desuden 
underlagt tilsyn fra den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor 
tilladelsen er meddelt.
Medlemsstaterne må ikke pålægge filialen 
yderligere organisatoriske og 
driftsmæssige krav på områder, der er 
omfattet af dette direktiv.

Artikel 39d
Levering af tjenesteydelser i andre 
medlemsstater
1. Et tredjelandsselskab, der er meddelt 
tilladelse efter artikel 43 i direktiv nr. 
…/… (EU) [nyt MIFID], har mulighed 
for at udøve de af tilladelsen omfattede 
tjenesteydelser og aktiviteter i andre EU-
medlemsstater uden at skulle etablere nye 
filialer. Til dette formål oplyser selskabet 
følgende til den kompetente myndighed i 
den medlemsstat, hvor filialen er 
etableret:
a) i hvilken medlemsstat selskabet har til 
hensigt at drive virksomhed
b) en driftsplan, hvori det navnlig angives, 
hvilke(n) investeringsservice og/eller -
aktiviteter samt hvilke accessoriske 
tjenesteydelser det har til hensigt at 
udføre i den pågældende medlemsstat.
Den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor filialen er etableret, 
fremsender senest én måned efter 
modtagelsen af oplysningerne disse til den 
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kompetente myndighed i værtslandet, der 
er udpeget som kontaktpunkt i 
overensstemmelse med artikel 83, stk. 1, i 
direktiv nr. …/… (EU) [nyt MIFID].. 
Tredjelandsselskabet kan herefter 
påbegynde at udbyde den eller de 
pågældende tjenesteydelser i 
værtslandene.
Hvis der sker ændringer i de oplysninger, 
der er afgivet i henhold til første afsnit, 
underretter tredjelandsselskabet mindst en 
måned, inden de foretages, skriftligt den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor filialen er etableret. Den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor 
filialen er etableret, underretter den 
kompetente myndighed i værtslandet om 
sådanne ændringer.
Selskabet forbliver underlagt tilsyn i den 
medlemsstat, hvor filialen er etableret, jf. 
artikel 43 i direktiv nr. …/… (EU) [nyt 
MIFID]..
2. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
til fastsættelse af:
a) hvad de i artikel 41, stk. 1, litra c), i 
direktiv nr. …/… (EU) [nyt MIFID] 
omhandlede samarbejdsordninger mindst 
skal indeholde, for at sikre, at de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, der meddeler et 
tredjelandsselskab tilladelse, er i stand til 
at udøve alle deres tilsynsbeføjelser i 
henhold til dette direktiv
b) det nærmere indhold af driftsplanen, jf. 
artikel 42, litra b, i direktiv nr. …/… (EU) 
[nyt MIFID]
c) indholdet af dokumenterne vedrørende 
filialens ledelse, jf. artikel 42, litra c, i 
direktiv nr. …/… (EU) [nyt MIFID]
d) det nærmere indhold af oplysningerne 
vedrørende den startkapital, som filialen 
skal have fri rådighed over, jf. artikel 42, 
litra d, i direktiv nr. …/… (EU) [nyt 
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MIFID].
ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den [XXX].
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
forskriftsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 10 til 14 i forordning (EU) nr. 
1095/2010.
3. ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for at fastlægge 
standardformularer, -modeller og -
procedurer for videregivelse af 
oplysninger og underretning i 
overensstemmelse med stk. 1 og 2.
ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[31. december 2016].
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
tekniske gennemførelsesstandarder i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 40 
vedrørende foranstaltninger med henblik 
på at fastlægge kriterierne for vurdering 
af, hvad der er en tilstrækkelig 
startkapital til fri rådighed for filialen, 
under hensyntagen til den 
investeringsservice eller de 
investeringsaktiviteter, filialen udøver, og 
den type kunder, de skal leveres til.

Afsnit 1 b
Registrering og inddragelse af tilladelser

Artikel 39e
Registrering
Medlemsstaterne registrerer de selskaber, 
der er meddelt tilladelse efter artikel 41. 
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Registret skal være offentligt tilgængeligt 
og indeholde oplysninger om de 
tjenesteydelser eller aktiviteter, 
tredjelandsselskaberne har tilladelse til at 
udøve. Registret skal ajourføres løbende. 
Enhver tilladelse meddeles ESMA.
ESMA opretter et register over alle 
tredjelandsselskaber, der har tilladelse til 
at udøve tjenesteydelser og aktiviteter i 
Unionen. Registret skal indeholde 
oplysninger om de tjenesteydelser eller 
aktiviteter, som tredjelandsselskabet har 
tilladelse til at udøve, og skal ajourføres 
løbende. ESMA offentliggør og ajourfører 
denne fortegnelse på sit websted.

Artikel 39f
Inddragelse af tilladelser
Den kompetente myndighed, der har
meddelt tilladelse til et tredjelandsselskab 
efter artikel 43, kan inddrage tilladelsen, 
hvis det pågældende selskab:
a) ikke gør brug af tilladelsen inden for 
en frist på 12 måneder, udtrykkeligt giver 
afkald herpå eller ikke har ydet 
investeringsservice eller udført 
investeringsaktiviteter i de forudgående 
seks måneder, medmindre der i den 
pågældende medlemsstat findes 
bestemmelser om, at tilladelse bortfalder i 
sådanne tilfælde
b) har opnået tilladelse ved brug af 
urigtige erklæringer eller på anden
ulovlig vis
c) ikke længere opfylder de betingelser, 
hvorpå tilladelsen blev meddelt
d) har gjort sig skyldigt i alvorlig og 
systematisk overtrædelse af de 
bestemmelser om investeringsselskabers 
vilkår for drift, der vedtages i medfør af 
dette direktiv, og som finder anvendelse 
på tredjelandsselskaber
e) er omfattet af forhold, hvor national 
ret, i spørgsmål som ikke er omfattet af 
dette direktiv, medfører, at tilladelsen 
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inddrages.
Enhver inddragelse af tilladelse meddeles 
ESMA.
Inddragelsen offentliggøres i det register, 
der er oprettet i henhold til artikel 45, i en 
periode på 5 år.

Or. en

Begrundelse

Dette kapitel bør stå i forordningen, ikke i direktivet.

Ændringsforslag 810
Olle Schmidt
for ALDE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal have beføjelse til i 
overensstemmelse med artikel 41 at 
vedtage delegerede retsakter vedrørende 
artikel 2, stk. 3, artikel 4, stk. 3, artikel 6, 
stk. 2, artikel 8, stk. 4, artikel 10, stk. 2, 
artikel 11, stk. 2, artikel 12, stk. 2, artikel 
13, stk. 7, artikel 14, stk. 5 og 6, artikel 16, 
stk. 3, artikel 18, stk. 2 og 3, artikel 19, stk. 
3, artikel 20, stk. 3, artikel 28, stk. 6, 
artikel 29, stk. 6, artikel 30, stk. 3, artikel 
31, stk. 8, artikel 32, stk. 6, artikel 35, stk. 
10, og artikel 45, stk. 2.

Kommissionen skal have beføjelse til i 
overensstemmelse med artikel 41 at 
vedtage delegerede retsakter vedrørende 
artikel 12, stk. 2, artikel 14, stk. 6, artikel 
18, stk. 3, artikel 28, stk. 6, artikel 29, stk. 
6, artikel 30, stk. 3, artikel 31, stk. 8, 
artikel 35, stk. 10, og artikel 45, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Er rettet ind efter tidligere ændringer.

Ændringsforslag 811
Kay Swinburne
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Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden den [2 år efter ikrafttrædelsen af 
MiFIR som fastsat i artikel 41, stk. 2,] 
forelægger Kommissionen efter høring af 
ESMA en rapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet om virkningen i praksis af de 
krav til gennemsigtighed, der er fastsat i 
henhold til artikel 3-6 og 9-12, navnlig om 
anvendelsen og den fortsatte 
hensigtsmæssighed af de dispensationer fra 
førhandelsgennemsigtighedskrav, der er 
fastsat i henhold til artikel 3, stk. 2, og 
artikel 4, stk. 2 og 3.

1. Inden den [2 år efter ikrafttrædelsen af 
MiFIR som fastsat i artikel 41, stk. 2,] 
forelægger Kommissionen efter høring af 
ESMA en rapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet om virkningen i praksis af de 
krav til gennemsigtighed, der er fastsat i 
henhold til artikel 3-12, navnlig om 
anvendelsen og den fortsatte 
hensigtsmæssighed af de dispensationer fra 
førhandelsgennemsigtighedskrav, der er 
fastsat i henhold til artikel 3, stk. 2, og 
artikel 4, stk. 2 og 3, samt artikel 8.

Or. en

Begrundelse

Den effekt, som gennemsigtighedsforpligtelser har på ikkeaktiemarkeder, må undersøges 
nøje, da dette begreb er helt nyt.

Ændringsforslag 812
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden den [2 år efter ikrafttrædelsen af 
MiFIR som fastsat i artikel 41, stk. 2,] 
forelægger Kommissionen efter høring af 
ESMA en rapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet om anvendelsen af artikel 13, 
herunder om, hvorvidt indholdet og 
formatet af de transaktionsindberetninger, 
der modtages af og udveksles mellem 
kompetente myndigheder, gør det muligt 
på fyldestgørende vis at overvåge 
investeringsselskabers aktiviteter i 
overensstemmelse med artikel 13, stk. 1. 
Kommissionen kan fremsætte passende 

2. Inden den [2 år efter ikrafttrædelsen af 
MiFIR som fastsat i artikel 41, stk. 2,] 
forelægger Kommissionen efter høring af 
ESMA en rapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet om anvendelsen af artikel 13, 
herunder om, hvorvidt indholdet og 
formatet af de transaktionsindberetninger, 
der modtages af og udveksles mellem 
kompetente myndigheder, gør det muligt 
på fyldestgørende vis at overvåge 
investeringsselskabers aktiviteter i 
overensstemmelse med artikel 13, stk. 1. 
Kommissionen kan fremsætte passende 
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forslag, herunder for transaktioner, der bør 
indberettes til et system, der udpeges af 
ESMA, i stedet for til de kompetente 
myndigheder, og som giver de relevante 
kompetente myndigheder adgang til alle de 
oplysninger, der er indberettet i henhold til 
denne artikel.

forslag, herunder for transaktioner, der bør 
indberettes til et system, der udpeges af 
ESMA, i stedet for til de kompetente 
myndigheder, og som giver de relevante 
kompetente myndigheder adgang til alle de 
oplysninger, der er indberettet i realtid i 
henhold til denne artikel og som kan 
fungere som enhed for fælles konsolideret 
handelsinformation, som fastsat i direktiv 
(2011/0298(COD)) om markeder for 
finansielle instrumenter og ophævelse af 
direktiv 2004/39/EF, og centraliseret 
samarbejdssystem i overensstemmelse 
med målsætningerne i forordning (C7-
0360/11) om insiderhandel og 
kursmanipulation, hvorigennem man kan 
opdage markedsmisbrug, der finder sted 
på forskellige markeder og i forskellige 
lande.

Or. fi

Ændringsforslag 813
Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest [to år efter anvendelsen af 
MIFIR som specificeret i artikel 41, stk. 
2] fremlægger Kommissionen efter at 
have hørt ESMA en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om muligheden for 
at udvikle et europæisk "best bid and 
offer"-system for konsoliderede 
prisstillelser, og om det kunne være en 
hensigtsmæssig handelsmæssig løsning til 
at mindske forskellene i informationer 
mellem markedsdeltagerne samt være et 
redskab for myndighederne til at overvåge 
budaktiviteterne på markedspladserne 
bedre.

Or. en
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Begrundelse

Et EBBO-system ville være dyrt at indføre i det nuværende handelslandskab i Europa, men 
ESMA bør overveje, om det er noget, vi bør arbejde hen imod, efterhånden som EU's 
finansielle markeder bliver stadig mere integrerede og avancerede.

Ændringsforslag 814
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende afsnit indsættes i artikel 67, stk. 
2, i forordning [EMIR]: "Et 
transaktionsregister videregiver 
oplysninger til kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med kravene i artikel 23 
i forordning [MiFIR]."

Følgende afsnit indsættes i artikel 81, stk. 
3, i forordning [EMIR]: "Et 
transaktionsregister videregiver 
oplysninger til kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med kravene i artikel 23 
i forordning [MiFIR]."

Or. en

Ændringsforslag 815
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 44 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende afsnit indsættes i artikel 1 i 
forordning [EMIR]:
"5a. Clearingforpligtelsen i henhold til 
artikel 4 og indberetningspligten i 
henhold til artikel 9 finder ikke 
anvendelse på derivatkontrakter, hvor 
modparten er medlem af ESCB."
(Det præciseres, at den foreslåede ændring 
af artikel 1 i [EMIR] forordningen er 
baseret på det kompromis, som blev 
indgået af Europa-Parlamentet den 29. 
marts 2012 i plenum under 
førstebehandlingen ("kompromisset"), og 
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ikke Kommissionens forslag af 15.9.2010, 
COM(2010)484 endelig ("Kommissionens 
forslag").

Or. en

Begrundelse

The subjective exemption of the members of the ESCB from the application of the Regulation 
[EMIR] laid down in the Regulation [EMIR] is not sufficient to ensure that a derivative 
contract to which a member of the ESCB is counterparty is exempt from the clearing and 
reporting obligations. Furthermore, it should be noted the reporting obligations foreseen 
under Regulation [EMIR] require CCPs and counterparties to ensure that the details of any 
derivative contract they have concluded is reported to a trade repository. We are of the view 
that this reporting could severely compromise the effectiveness of operations conducted by 
central banks as part of their statutory objectives and tasks, namely in the field of monetary 
policy or foreign exchange operations, which relies on timeliness and confidentiality. This is 
particularly true where the counterparties of a member of the ESCB would be obliged to 
report information relating to specific types of derivative contracts as the size of those 
derivative contracts at certain times could allow market participants to identify almost 
immediately ESCB central banks’ transactions as such, even without the release of their 
name. The above amendment also aims at clarifying that, in view of the subjective exemption 
provided to the members of the ESCB, derivative contracts to which a member of the ESCB is 
counterparty are exempt from the clearing obligation. Against this backdrop and in order to 
ensure consistency with the corresponding amendments suggested to the proposed MiFIR, 
(see paragraph 7 and amendment 12 of ECB opinion CON/2012/21), it is recommended to 
amend Regulation [EMIR] to ensure that derivative contracts to which a member of the ESCB 
is counterparty are exempt from clearing and reporting obligations.

Ændringsforslag 816
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 44 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende afsnit indsættes i artikel 71, stk. 
3, i forordning [EMIR]: "Artikel [3] og 
[8] finder først anvendelse på 
koncerninterne transaktioner fem år efter 
forordningens ikrafttræden. Til dette 
formål fjernes betingelse 2, litra a, nr. i, 
og betingelse 2, litra a, nr. iv, fra 
definitionen af koncerninterne 
transaktioner i artikel [2a] i denne 
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forordning i løbet af femårsperioden."

Or. en

Ændringsforslag 817
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44a
Ændring af Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 om 
short selling og visse aspekter af credit 

default swaps
I artikel 10 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om short selling og 
visse aspekter af credit default swaps 
foretages følgende ændringer: "Artikel 5, 
6, 7, 8, 12 og 13 samt artikel 18 til 29 
finder anvendelse på alle fysiske og 
juridiske personer, der har bopæl eller er 
etableret i Unionen eller et tredjeland."

Or. fr

Begrundelse

Med henblik på at undgå enhver risiko for unddragelse fra EU-lovgivningen og for at gøre 
anvendelsen heraf mere effektiv ville det være hensigtsmæssigt at bruge MiFIR som redskab 
til at ændre artikel 10, således at "locate rule" og hasteforanstaltningerne finder anvendelse 
på fysiske og juridiske personer, som har bopæl eller er etableret i Unionen eller et 
tredjeland.

Ændringsforslag 818
Wolf Klinz

Forslag til forordning
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Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Eksisterende tredjelandsselskaber skal 
fortsat have mulighed for at levere 
tjenesteydelser og udøve aktiviteter i 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
de nationale ordninger indtil [4 år efter 
ikrafttrædelse af denne forordning].

1. Eksisterende tredjelandsselskaber skal 
fortsat have mulighed for at levere 
tjenesteydelser og udøve aktiviteter til 
detailkunder i medlemsstaterne i 
overensstemmelse med de nationale 
ordninger indtil den 31. december 2016.

Or. en

Ændringsforslag 819
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kapitel V i denne forordning finder 
først anvendelse på koncerninterne 
transaktioner tre år efter forordningens 
ikrafttræden. Til dette formål fjernes 
betingelse 2, litra a, nr. i, og betingelse 2, 
litra a, nr. iv, fra definitionen af 
koncerninterne transaktioner i artikel 
[2a] i forordning [ ] (EMIR) i løbet af 
femårsperioden."

Or. en

Ændringsforslag 820
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kapitel V i denne forordning finder 
først anvendelse på koncerninterne 
transaktioner fem år efter forordningens 
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ikrafttræden. Til dette formål fjernes 
betingelse 2, litra a, nr. i, og betingelse 2, 
litra a, nr. iv, fra definitionen af 
koncerninterne transaktioner i artikel 
[2a] i forordning (EMIR) i løbet af 
femårsperioden."

Or. en

Begrundelse

Requiring mandatory trading of intra-group transactions, that at a first stage would not 
comply with the requirements in Article 2a.2(a)(i) and (iv) of EMIR, would have a negative 
impact on financial groups, members of which are located in countries where the legislative 
process for introducing the G-20 commitments has not yet been started. In fact, there are 
many G-20 countries (such as México, Argentina and Brazil) that have committed to put in 
place regulations that are similar to those of the EU and such countries’ legislators are 
waiting for the outcome of European and US regulators. As time is needed to develop similar 
legal frameworks in these countries, in the meantime a form of “grandfathering” should be 
offered to avoid forcing these intra-group transactions to be mandatorily traded on a trading 
venue.

Ændringsforslag 821
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 41, vedtage 
bestemmelser om forlængelse af 
anvendelsesperioden for stk. 2, under 
hensyntagen til de ækvivalensafgørelser, 
der allerede er vedtaget af Kommissionen 
i henhold til artikel 37, og den forventede 
udvikling af tredjelandenes retlige og 
tilsynsmæssige rammer.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 822
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse fra 
den [24 måneder efter ikrafttrædelsen af 
denne forordning], undtagen artikel 2, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 6, stk. 2, artikel 
8, stk. 4, artikel 10, stk. 2, artikel 11, stk. 2, 
artikel, 12, stk. 2, artikel, 13, stk. 7, artikel 
14, stk. 5 og 6, artikel 16, stk. 3, artikel 18, 
stk. 2 og 3, artikel 19, stk. 3, artikel 20, stk. 
3, artikel 23, stk. 8, artikel 24, stk. 5, 
artikel 26, artikel 28, stk. 6, artikel 29, stk. 
6, artikel 30, stk. 3, artikel 31, 32, 33, 34 
og 35, som finder anvendelse umiddelbart 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Denne forordning finder anvendelse fra 
den [24 måneder efter ikrafttrædelsen af 
denne forordning], undtagen artikel 2, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 6, stk. 2, artikel 
8, stk. 4, artikel 10, stk. 2, artikel 11, stk. 2, 
artikel, 12, stk. 2, artikel, 13, stk. 7, artikel 
14, stk. 5 og 6, artikel 16, stk. 3, artikel 18, 
stk. 2 og 3, artikel 19, stk. 3, artikel 20, stk. 
3, artikel 23, stk. 8, artikel 24, stk. 5, 
artikel 25, artikel 26, artikel 28, stk. 6, 
artikel 29, stk. 6, artikel 30, stk. 3, artikel 
31, 32, 33, 34 og 35, som finder 
anvendelse umiddelbart efter denne 
forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 823
Pascal Canfin
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse fra 
den [24 måneder efter ikrafttrædelsen af 
denne forordning], undtagen artikel 2, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 6, stk. 2, artikel 
8, stk. 4, artikel 10, stk. 2, artikel 11, stk. 2, 
artikel, 12, stk. 2, artikel, 13, stk. 7, artikel 
14, stk. 5 og 6, artikel 16, stk. 3, artikel 18, 
stk. 2 og 3, artikel 19, stk. 3, artikel 20, stk. 
3, artikel 23, stk. 8, artikel 24, stk. 5, 
artikel 26, artikel 28, stk. 6, artikel 29, stk. 
6, artikel 30, stk. 3, artikel 31, 32, 33, 34 
og 35, som finder anvendelse umiddelbart 

Denne forordning finder anvendelse fra 
den [12 måneder efter ikrafttrædelsen af 
denne forordning], undtagen artikel 2, stk. 
3, artikel 4, stk. 3, artikel 6, stk. 2, artikel 
8, stk. 4, artikel 10, stk. 2, artikel 11, stk. 2, 
artikel, 12, stk. 2, artikel, 13, stk. 7, artikel 
14, stk. 5 og 6, artikel 16, stk. 3, artikel 18, 
stk. 2 og 3, artikel 19, stk. 3, artikel 20, stk. 
3, artikel 23, stk. 8, artikel 24, stk. 5, 
artikel 26, artikel 28, stk. 6, artikel 29, stk. 
6, artikel 30, stk. 3, artikel 31, 32, 33, 34 
og 35, som finder anvendelse umiddelbart 
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efter denne forordnings ikrafttrædelse. efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 824
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For personer, der tidligere var 
undtaget i henhold til artikel 2, stk. 1, litra 
k), i direktiv 2004/39/EF, træder denne 
forordning i kraft fra den [to år efter 
datoen for forordningens ikrafttræden].

Or. de

Begrundelse

MiFIR vil fremover finde anvendelse på nye deltagere, der tidligere er faldet uden for 
anvendelsesområdet. De skal for første gang leve op til de komplekse krav deri og 
omstrukturere derefter. Dette står i modsætning til finansielle virksomheder, som kun skal 
opfylde yderligere krav. Derfor har disse virksomheder behov for en længere 
gennemførelsesfrist.


