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

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 622
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

During the various stages of the ongoing financial crisis, Europe’s market infrastructures 
have been a crucial stabilising factor, managing the financial consequences of the insolvency 
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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.

Ändringsförslag 623
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 624
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 29
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

Tvärtemot kommissionens uppfattning skulle ett öppet tillträde först och främst öka 
systemrisken inom den börsnoterade derivatsektorn. Lagstiftningsförslaget främjar 
nätverksbildandet och fragmenteringen av systemviktiga marknadsinfrastrukturer. 
Fragmenteringen kan få negativa konsekvenser för tillsyn och riskhantering. 
Tillträdesbestämmelserna för börshandlade derivat kommer att leda till en fragmentering av 
dessa marknader och hota prisbildningsmekanismernas styrka och smidighet.

Ändringsförslag 625
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 626
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8a i förordning [ ] (EMIR) ska en 
handelsplats på begäran och på icke-
diskriminerande och överblickbara villkor 
lämna transaktionsuppgifter, inbegripet 
uppgifter om avgifter kopplade till tillträde, 
till varje central motpart som är 
auktoriserad eller erkänd enligt förordning 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8a i förordning [ ] (EMIR) ska en 
handelsplats på begäran och på icke-
diskriminerande och överblickbara villkor 
lämna uppgifter efter handel, inbegripet 
uppgifter om avgifter kopplade till tillträde, 
till varje central motpart som är 
auktoriserad eller erkänd enligt förordning 



PE489.478v01-00 6/122 AM\901887SV.doc

SV

[ ] (EMIR) och som önskar cleara 
finansiella transaktioner som utförts på 
den handelsplatsen. Detta krav ska inte 
tillämpas på derivatkontrakt som redan 
omfattas av tillträdeskraven i artikel 8a i 
förordning [EMIR].

[ ] (EMIR) och som önskar cleara 
finansiella transaktioner, endast om det 
skulle äventyra finansmarknadernas 
friktionsfria och korrekta funktion. Detta 
krav ska inte tillämpas på derivatkontrakt 
som redan omfattas av tillträdeskraven i 
artikel 8a i förordning [EMIR].

Or. en

Ändringsförslag 627
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8a i förordning [ ] (EMIR) ska en 
handelsplats på begäran och på icke-
diskriminerande och överblickbara villkor 
lämna transaktionsuppgifter, inbegripet 
uppgifter om avgifter kopplade till tillträde, 
till varje central motpart som är 
auktoriserad eller erkänd enligt förordning 
[ ] (EMIR) och som önskar cleara 
finansiella transaktioner som utförts på den 
handelsplatsen. Detta krav ska inte 
tillämpas på derivatkontrakt som redan 
omfattas av tillträdeskraven i artikel 8a i 
förordning [EMIR].

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8a i förordning [ ] (EMIR) ska en 
handelsplats på begäran och på icke-
diskriminerande, objektiva och 
överblickbara villkor lämna 
transaktionsuppgifter, inbegripet uppgifter 
om avgifter kopplade till tillträde, till varje 
central motpart som är auktoriserad eller 
erkänd enligt förordning [ ] (EMIR) och 
som önskar cleara finansiella transaktioner 
som utförts på den handelsplatsen, under 
förutsättning att ett sådant tillträde inte 
uppenbart och allvarligt skulle äventyra 
handelsplatsens friktionsfria och korrekta 
funktion eller finansmarknadernas 
funktion och därmed orsaka en 
systemrisk. Detta krav ska inte tillämpas på 
derivatkontrakt som redan omfattas av 
tillträdeskraven i artikel 8a i förordning 
[EMIR].

Or. en

Ändringsförslag 628
Markus Ferber
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8a i förordning [ ] (EMIR) ska en 
handelsplats på begäran och på icke-
diskriminerande och överblickbara villkor 
lämna transaktionsuppgifter, inbegripet 
uppgifter om avgifter kopplade till tillträde, 
till varje central motpart som är 
auktoriserad eller erkänd enligt förordning 
[ ] (EMIR) och som önskar cleara 
finansiella transaktioner som utförts på den 
handelsplatsen. Detta krav ska inte 
tillämpas på derivatkontrakt som redan 
omfattas av tillträdeskraven i artikel 8a i 
förordning [EMIR].

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8 i förordning (EU) nr …/… 
[EMIR] ska en handelsplats på begäran 
och på icke-diskriminerande och 
överblickbara villkor lämna 
transaktionsuppgifter, inbegripet uppgifter 
om avgifter kopplade till tillträde, till varje 
central motpart som är auktoriserad eller 
erkänd enligt förordning [ ] (EMIR) och 
som önskar cleara finansiella transaktioner 
som utförts på den handelsplatsen. Detta 
krav ska inte tillämpas på derivatkontrakt 
som redan omfattas av tillträdeskraven i 
artikel 8 i förordning (EU) nr …/…
[EMIR].

Or. en

Ändringsförslag 629
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En central motpart som redan har en 
dominerande marknadsandel av 
clearingmarknaden i Europa eller i ett 
tredjeland får inte använda den 
tillträdesrätt till en handelsplats som 
fastställs i artikel 29.1 för att stärka sin 
ställning.

Or. en

Motivering

Dominerande aktörer kan missbruka tillträdesrätten för att stärka sin ställning och därmed 
eliminera konkurrensen. En bestämmelse som motverkar denna negativa effekt krävs framför 
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allt för derivatinstrument på grund av den höga attraktionskraft och de inlåsningseffekter som 
etablerade clearingorganisationer kan utöva på produkter som handlas på nyskapade eller 
mindre handelsplatser. Utan en sådan bestämmelse är ingen konkurrens möjlig på området 
för derivatclearing.

Ändringsförslag 630
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Tillgången till transaktionsuppgifter 
som föreskrivs i artikel 29.1 för andra 
derivatinstrument än OTC-derivat som 
regleras av förordning [ ] (EMIR) ska 
endast krävas från handelsplatser som 
representerar mer än 10 % av den totala 
europeiska handeln med 
derivatinstrument.

Or. en

Motivering

När det gäller derivatinstrument som handlas på organiserade handelsplatser är det viktigt 
att marknadsdeltagarna kan välja mellan clearingorganisationer och handelsplatser.  För att 
säkerställa att konkurrens och innovation verkligen kan existera, bör 
tillträdesbestämmelserna dock endast gälla för dem som redan har upprättat en solid handel. 
Framför allt bör nya aktörer inte omfattas av kravet att tillhandahålla transaktionsuppgifter 
förrän de nått en viss storlek på marknaden.

Ändringsförslag 631
Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För andra derivatinstrument än 
OTC-derivat ska det tillträde till 
transaktionsuppgifter som fastställs i 
artikel 29.1 endast gälla för 
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handelsplatser som representerar mer än 
10 % av den totala europeiska handeln 
med derivatinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 632
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 633
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Handelsplatsen ska inom tre månader 
lämna ett skriftligt svar till den centrala 
motparten vari tillträde beviljas, på villkor 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 634
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 635
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Handelsplatsens behöriga myndighet får 
endast neka en central motpart tillträde till 
en handelsplats när ett tillträde skulle 
äventyra finansmarknadernas friktionsfria 
eller korrekta funktion. Om en behörig 
myndighet nekar tillträde på sådana 
grunder ska den utfärda sitt beslut inom två 
månader från mottagandet av en ansökan 
enligt punkt 2 och lämna en fullständig 
förklaring till handelsplatsen och den 
centrala motparten, inbegripet de underlag 
som beslutet grundar sig på. För 
OTC-derivat ska den centrala motpartens 
tillträde till handelsplatsen beviljas i 
enlighet med bestämmelserna i 
förordning [ ] (EMIR). 

Or. en

Motivering

Det måste klargöras att OTC-derivat på grund av sina särdrag behandlas separat i enlighet 
med EMIR-förordningen. Andra finansiella produkter, särskilt derivat som tagits upp till 
handel på en reglerad marknad, bör omfattas av tillämpningsområdet för 
tillträdesrättigheterna i MIFIR.

Ändringsförslag 636
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Handelsplatsens behöriga myndighet får 
endast neka en central motpart tillträde till 
en handelsplats när ett tillträde skulle 
äventyra finansmarknadernas friktionsfria 
eller korrekta funktion. Om en behörig 
myndighet nekar tillträde på sådana 
grunder ska den utfärda sitt beslut inom 

4. Handelsplatsens behöriga myndighet får 
endast neka en central motpart tillträde till 
en handelsplats när ett tillträde på ett 
uppenbart och allvarligt sätt skulle 
äventyra handelsplatsens friktionsfria och
korrekta funktion eller 
finansmarknadernas funktion och 
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två månader från mottagandet av en 
ansökan enligt punkt 2 och lämna en 
fullständig förklaring till handelsplatsen 
och den centrala motparten, inbegripet de 
underlag som beslutet grundar sig på.

därmed orsaka en systemrisk eller om 
andra villkor, som ska anges av 
kommissionen i enlighet med punkt 6 
nedan, är tillämpliga. Ett sådant beslut 
måste baseras på en omfattande 
riskanalys, där hänsyn tas till att ingen 
bestämmelse i EMIR-förordningen 
hindrar parterna från att ingå bilaterala 
samverkansöverenskommelser, oavsett om 
det handlar om aktier, derivat eller andra 
instrument. Om en behörig myndighet 
nekar tillträde ska den utfärda sitt beslut 
inom två månader från mottagandet av en 
ansökan enligt punkt 2 och lämna en 
fullständig förklaring till handelsplatsen 
och den centrala motparten, inbegripet de 
underlag som beslutet grundar sig på.

Or. en

Ändringsförslag 637
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Handelsplatsens behöriga myndighet får 
endast neka en central motpart tillträde till 
en handelsplats när ett tillträde skulle 
äventyra finansmarknadernas friktionsfria 
eller korrekta funktion eller stärka 
ställningen för en central motpart som 
redan har en betydande marknadsandel 
av den europeiska clearingmarknaden. 
Om en behörig myndighet nekar tillträde 
på sådana grunder ska den utfärda sitt 
beslut inom två månader från mottagandet 
av en ansökan enligt punkt 2 och lämna en 
fullständig förklaring till den centrala 
motparten och handelsplatsen, inbegripet 
de underlag som beslutet grundar sig på.
För OTC-derivat ska den centrala 
motpartens tillträde till handelsplatsen 
fastställas i enlighet med bestämmelserna 
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i förordning [ ] (EMIR). 

Or. en

Motivering

När det gäller finansiella instrument som handlas på organiserade handelsplatser, särskilt 
derivatinstrument, är det viktigt att marknadsdeltagarna kan välja mellan 
clearingorganisationer och handelsplatser.  För att säkerställa att konkurrens och innovation 
verkligen kan existera, bör tillträdesbestämmelserna dock inte användas för att utöka en 
betydande marknadsandel och stärka dominerande aktörer.

Ändringsförslag 638
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. För andra finansiella instrument än 
derivat får handelsplatsens behöriga 
myndighet endast neka en central motpart 
tillträde till en handelsplats när ett tillträde 
skulle äventyra finansmarknadernas 
friktionsfria eller korrekta funktion. För 
derivat ska den centrala motparten 
beviljas tillträde till en handelsplats 
endast om detta inte förutsätter 
interoperabilitet eller äventyrar 
marknadernas friktionsfria och korrekta 
funktion, särskilt på grund av en 
fragmentering av likviditeten, och om 
handelsplatsen har infört en adekvat 
mekanism för att förebygga sådan 
fragmentering.
Om en behörig myndighet nekar tillträde 
på sådana grunder ska den utfärda sitt 
beslut inom två månader från 
mottagandet av en ansökan enligt punkt 2 
och lämna en fullständig förklaring till 
handelsplatsen och den centrala 
motparten, inbegripet de underlag som 
beslutet grundar sig på.
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Or. en

Ändringsförslag 639
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. För andra finansiella instrument än 
OTC-derivat får handelsplatsens behöriga 
myndighet endast neka en central motpart 
tillträde till en handelsplats när ett tillträde 
skulle äventyra finansmarknadernas 
friktionsfria eller korrekta funktion. Om en 
behörig myndighet nekar tillträde på 
sådana grunder ska den utfärda sitt beslut 
inom två månader från mottagandet av en 
ansökan enligt punkt 2 och lämna en 
fullständig förklaring till handelsplatsen 
och den centrala motparten, inbegripet de 
underlag som beslutet grundar sig på. För 
OTC-derivat ska den centrala motpartens 
tillträde till handelsplatsen beviljas i 
enlighet med bestämmelserna i 
förordning [ ] (EMIR). 

Or. en

Ändringsförslag 640
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Handelsplatsens behöriga myndighet får
endast neka en central motpart tillträde till 
en handelsplats när ett tillträde skulle 
äventyra finansmarknadernas friktionsfria 
eller korrekta funktion. Om en behörig 
myndighet nekar tillträde på sådana 

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

korrekta funktion. För andra instrument 
ska handelsplatsens behöriga myndighet 
besluta om tillträdet till handelsplatsen på 
grundval av följande kriterier:

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 641
Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Handelsplatsens behöriga myndighet får 
endast neka en central motpart tillträde till 
en handelsplats när ett tillträde skulle 
äventyra finansmarknadernas friktionsfria 
eller korrekta funktion. Om en behörig 

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

myndighet nekar tillträde på sådana 
grunder ska den utfärda sitt beslut inom två 
månader från mottagandet av en ansökan 
enligt punkt 2 och lämna en fullständig 
förklaring till handelsplatsen och den 
centrala motparten, inbegripet de underlag 
som beslutet grundar sig på. För andra 
derivatinstrument än OTC-derivat ska en 
central motparts tillträde till en 
handelsplats endast beviljas om de 
berörda behöriga myndigheterna är 
övertygade om att 
samverkansöverenskommelserna inte kan 
äventyra clearingprocessernas stabilitet 
och hållbarhet. För OTC-derivat ska den 
centrala motpartens tillträde till 
handelsplatsen beviljas i enlighet med 
bestämmelserna i förordning [ ] (EMIR). 

Or. en

Ändringsförslag 642
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Vid meningsskiljaktigheter mellan 
behöriga myndigheter ska Esma lösa 
tvisterna mellan de behöriga 
myndigheterna i enlighet med artikel 19 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Motivering

Härigenom anpassas tillträdesförfarandet till förfarandet i EMIR-förordningen, där Esma ges 
befogenhet till bindande medling för att lösa tvister mellan behöriga myndigheter.  Med 
hänsyn till vissa kriteriers subjektiva karaktär är detta särskilt viktigt.
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Ändringsförslag 643
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 644
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En central motpart som är etablerad i ett 
tredjeland får begära tillträde till en 
handelsplats i unionen om den centrala 
motparten är godkänd enligt artikel 23 i 
förordning [EMIR] och förutsatt att 
tredjelandets regelverk medger ett faktiskt 
och likvärdigt erkännande av att centrala 
motparter som är godkända enligt 
förordning [EMIR] får begära tillträde till 

5. En central motpart som är etablerad i ett 
tredjeland får begära tillträde till en 
handelsplats i unionen om den centrala 
motparten är godkänd enligt artikel 25 i 
förordning (EU) nr …/… [EMIR] och 
förutsatt att tredjelandets regelverk medger 
ett faktiskt och likvärdigt erkännande av att 
centrala motparter som är godkända enligt 
förordning [EMIR] får begära tillträde till 
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handelsplatser som är etablerade i det
tredjelandet.

handelsplatser som är etablerade i det 
tredjelandet.

Or. en

Ändringsförslag 645
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. För andra instrument än OTC-derivat 
ska kommissionen, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som anger följande:

Or. en

Motivering

Det måste klargöras att OTC-derivat på grund av sina särdrag behandlas separat i enlighet 
med EMIR-förordningen. Andra finansiella produkter, särskilt derivat som tagits upp till 
handel på en reglerad marknad, bör omfattas av tillämpningsområdet för 
tillträdesrättigheterna i MIFIR. Begreppet om vad som utgör en dominerande ställning bör 
klargöras för att säkerställa att det tillämpas snabbare och mer konsekvent i Europa.

Ändringsförslag 646
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 647
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 648
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) De villkor enligt vilka tillträde kan 
nekas av en handelsplats ska vara 
transparenta, objektiva, proportionerliga 
och icke-diskriminerande och ska 
inbegripa villkor baserade på 
transaktionsvolym, antal användare eller 
andra faktorer som skapar otillbörliga 
risker, inbegripet risker för marknadernas 
friktionsfria och korrekta funktion.

Or. en

Ändringsförslag 649
Markus Ferber
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) De villkor enligt vilka tillträde kan 
nekas av en handelsplats och som ska 
inbegripa villkor baserade på 
transaktionsvolym, antal användare eller 
andra faktorer som skapar otillbörliga 
risker.

Or. en

Ändringsförslag 650
Anne E. Jensen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) De villkor enligt vilka tillträde kan 
nekas av en handelsplats för andra 
instrument än OTC-derivat, inbegripet 
villkor baserade på transaktionsvolym, 
antal användare eller andra faktorer som
skapar otillbörliga risker.

Or. en

Ändringsförslag 651
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De villkor enligt vilka tillträde beviljas, 
bland annat konfidentialiteten när det gäller 
uppgifter om finansiella instrument under 
utvecklingsfasen och icke-diskriminerande 

(b) De villkor enligt vilka tillträde beviljas, 
bland annat kundernas efterfrågan och 
säkerhetskriterier, lämpliga mekanismer 
för att hantera en fragmentering av 
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och överblickbara villkor för 
tillträdesavgifter.

likviditeten, behov av 
samverkansöverenskommelser, 
konfidentialiteten när det gäller uppgifter 
om finansiella instrument under 
utvecklingsfasen och icke-diskriminerande 
och överblickbara villkor för 
tillträdesavgifter.

Or. en

Motivering

När samverkansöverenskommelser är nödvändiga eller om det finns lämpliga mekanismer för 
att hantera en fragmentering av likviditeten bör detta anges i tillträdesvillkoren.

Ändringsförslag 652
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Vad som avses med en dominerande 
marknadsandel av clearingmarknaden i 
Europa eller i ett tredjeland i enlighet med 
artikel 29.1a (ny).

Or. en

Motivering

Det måste klargöras att OTC-derivat på grund av sina särdrag behandlas separat i enlighet 
med EMIR-förordningen. Andra finansiella produkter, särskilt derivat som tagits upp till 
handel på en reglerad marknad, bör omfattas av tillämpningsområdet för 
tillträdesrättigheterna i MIFIR. Vad som avses med en dominerande ställning bör klargöras 
för att säkerställa att det tillämpas snabbare och mer konsekvent i Europa. 

Ändringsförslag 653
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 654
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Vad som avses med ett hot mot 
marknadernas friktionsfria och korrekta 
funktion och som berättigar de behöriga 
myndigheterna att neka tillträde i enlighet 
med artikel 29.4.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras vad som avses med ett hot mot marknadernas friktionsfria och korrekta 
funktion och vad som avses med en betydande marknadsandel av den europeiska 
clearingmarknaden.

Ändringsförslag 655
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Vad som avses med en betydande 
marknadsandel av den europeiska 
clearingmarknaden i enlighet med 
artikel 29.4.
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Or. en

Motivering

Det måste klargöras vad som avses med ett hot mot marknadernas friktionsfria och korrekta 
funktion och vad som avses med en betydande marknadsandel av den europeiska 
clearingmarknaden.

Ändringsförslag 656
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn i syfte att definiera 
begreppet en fragmentering av likviditeten 
för derivat som inte redan omfattas av 
tillträdeskraven i artikel 8 i förordning 
(EU) nr …/… [EMIR]. Dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn ska, där så 
är möjligt, återspegla de tekniska 
standarder för tillsyn som antagits av 
kommissionen i enlighet med artikel 8.5 i 
förordning (EU) nr …/… [EMIR]. Esma 
ska överlämna dessa förslag till tekniska 
standarder för tillsyn till kommissionen 
senast den …*.
Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 657
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 30
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 658
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

Det finns rättsliga prejudikat i EU som erkänner och skapar en rättvis ram för tillämpningen 
av immateriella rättigheter för organ som har tagit fram referensvärden och för utfärdandet 
av licenser.   Bestämmelserna är inte förenliga med dessa rättsliga prejudikat och kommer i 
framtiden att inverka avskräckande på innovation och investeringar.  De bör därför utgå. 
Åtminstone bör en diskussion inledas i denna speciella fråga.

Ändringsförslag 659
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 30



AM\901887SV.doc 25/122 PE489.478v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 660
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 661
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När värdet av ett finansiellt instrument 
beräknas på grundval av ett referensvärde

1. När värdet av ett finansiellt instrument 
beräknas på grundval av ett referensindex
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ska en person med äganderätt till 
referensvärdet säkerställa att centrala 
motparter och handelsplatser för syften 
som rör handel och clearing har icke-
diskriminerande tillträde till

ska en person med äganderätt till 
referensindexet säkerställa att centrala 
motparter och handelsplatser för syften 
som rör handel och clearing har icke-
diskriminerande tillträde till

Or. en

Ändringsförslag 662
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När värdet av ett finansiellt instrument 
beräknas på grundval av ett referensvärde 
ska en person med äganderätt till 
referensvärdet säkerställa att centrala 
motparter och handelsplatser för syften 
som rör handel och clearing har icke-
diskriminerande tillträde till

1. När värdet av ett finansiellt instrument 
beräknas på grundval av ett referensvärde 
ska en person med äganderätt till 
referensvärdet säkerställa att centrala 
motparter och handelsplatser för syften 
som rör tillhandahållandet av 
kundtjänster inom ramen för driften av en 
handelsplats eller clearing har icke-
diskriminerande tillträde till

Or. en

Motivering

Många handelsplatser drivs av värdepappersföretag som kan handla eller som önskar handla 
med instrument för vilka referensvärdet är relevant av skäl som inte har något att göra med 
driften av handelsplatsen. Det är rättvist att begränsa skyldigheten för ägare av 
referensvärden (varav många inte själva är clearingorganisationer eller 
marknadsoperatörer) att tillhandahålla information och licenser endast för användning som 
är relevant för MIFIR.

Ändringsförslag 663
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När värdet av ett finansiellt instrument 
beräknas på grundval av ett referensvärde
ska en person med äganderätt till 
referensvärdet säkerställa att centrala 
motparter och handelsplatser för syften 
som rör handel och clearing har icke-
diskriminerande tillträde till

1. När värdet av en produkt eller ett 
finansiellt instrument beräknas på grundval 
av ett referensindex ska en person med 
äganderätt till referensindexet säkerställa 
att centrala motparter och handelsplatser 
för syften som rör handel och clearing har 
icke-diskriminerande tillträde till

Or. en

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 664
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) relevanta pris- och 
transaktionsuppgifter samt information om 
sammansättning av och beräkningsmetod 
och prissättning för referensvärdet, och 

(a) relevanta pris- och 
transaktionsuppgifter samt, i den mån det 
är nödvändigt och inte strider mot 
skyldigheterna avseende konfidentialitet 
gentemot tredje parter, information om 
sammansättning av och grundläggande 
beräkningsmetod och prissättning för 
referensvärdet, och

Or. en

Motivering

Viss information kommer från konfidentiella källor och det är inte lämpligt att tillåta att den 
förs vidare.

Ändringsförslag 665
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) licenser. (b) lämpliga, icke-exklusiva licenser för 
att använda referensindexet för handel 
och clearing med de berörda produkterna 
eller finansiella instrumenten.

Or. en

Motivering

Förslaget antar den starkare definitionen av referensindex och förbättrar kommissionens 
formulering i syfte att fastställa de villkor som ska gälla för alla licenser för referensindex.

Ändringsförslag 666
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) licenser. (b) licenser för att använda den 
information som avses i punkt 1a och som 
behövs för tillhandahållandet av 
kundtjänster i samband med driften en 
handelsplats eller clearing.

Or. en

Ändringsförslag 667
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) licenser. (b) lämpliga, icke-exklusiva licenser för 
att använda referensindexet för handel 
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och clearing med de berörda produkterna 
eller finansiella instrumenten, med 
förbehåll för lämplig proportionalitet för 
små och medelstora företag och 
eventuella partiella informationsbehov.

Or. en

Motivering

Licenserna bör vara lämpliga snarare än identifierade, så länge de inte är diskriminerande.
Små och medelstora företag behöver ibland endast partiell information

Ändringsförslag 668
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillträdet till dessa uppgifter ska beviljas 
på rimliga affärsvillkor inom tre månader 
efter den centrala motpartens eller 
handelsplatsen begäran, och under inga 
omständigheter till ett högre pris än det 
lägsta pris till vilket tillträde till 
referensvärdet ges eller till vilket de 
immateriella rättigheterna licensieras till 
en annan central motpart, handelsplats 
eller annan anknuten person i clearing-
eller handelssyfte.

Tillträdet till dessa uppgifter ska beviljas 
på rimliga affärsvillkor inom tre månader 
efter den centrala motpartens eller 
handelsplatsen begäran.

Or. en

Ändringsförslag 669
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillträdet till dessa uppgifter ska beviljas 
på rimliga affärsvillkor inom tre månader 
efter den centrala motpartens eller 
handelsplatsen begäran, och under inga 
omständigheter till ett högre pris än det 
lägsta pris till vilket tillträde till 
referensvärdet ges eller till vilket de 
immateriella rättigheterna licensieras till 
en annan central motpart, handelsplats eller 
annan anknuten person i clearing- eller 
handelssyfte.

Tillträdet till dessa uppgifter och till 
eventuella icke-exklusiva licenser ska 
beviljas på rättvisa, rimliga, icke-
diskriminerande och affärsmässiga villkor 
inom tre månader efter den centrala 
motpartens eller handelsplatsen begäran, 
på affärsvillkor som inte är mer 
betungande än de villkor på vilka tillträde 
ges till referensindexet eller de villkor på
vilka de immateriella rättigheter som 
omfattas av detta index licensieras till en 
annan central motpart, handelsplats eller 
annan anknuten person i clearing- eller 
handelssyfte.

Or. en

Motivering

Förslaget förbättrar kommissionens formulering för att visa att licenser ska beviljas på 
affärsmässiga villkor (det vill säga inte gratis). Den nya texten säger ”på affärsvillkor som 
inte är mer betungande än”, vilket ger utrymme för mängdrabatter m.m.

Ändringsförslag 670
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillträdet till dessa uppgifter ska beviljas 
på rimliga affärsvillkor inom tre månader 
efter den centrala motpartens eller 
handelsplatsen begäran, och under inga
omständigheter till ett högre pris än det 
lägsta pris till vilket tillträde till 
referensvärdet ges eller till vilket de 
immateriella rättigheterna licensieras till 
en annan central motpart, handelsplats 
eller annan anknuten person i clearing-
eller handelssyfte.

En licens som inbegriper tillträde till 
uppgifter ska beviljas på rimliga 
affärsvillkor inom tre månader efter den 
centrala motpartens eller handelsplatsen 
begäran, och under alla omständigheter 
enligt en prisstruktur som ska tillämpas 
för alla finansiella instrument i samma 
valuta och som behandlar alla centrala 
motparter och handelsplatser i samma 
tidszon på ett likvärdigt sätt.
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En licensansökan kan avslås av den 
person som innehar äganderätten till 
referensvärdet upp till fem år efter det att 
en central motpart, en handelsplats eller 
annan anknuten person som för första 
gången i clearing- eller handelssyfte har 
inlett handel eller clearing med detta 
referensvärde.
En central motpart, en handelsplats eller 
anknuten enhet får erbjuda finansiella 
produkter i clearing- eller handelssyfte 
utan att erhålla licens från 
tillhandahållaren av indexet.

Or. en

Ändringsförslag 671
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillträdet till dessa uppgifter ska beviljas 
på rimliga affärsvillkor inom tre månader 
efter den centrala motpartens eller 
handelsplatsen begäran, och under inga 
omständigheter till ett högre pris än det 
lägsta pris till vilket tillträde till 
referensvärdet ges eller till vilket de 
immateriella rättigheterna licensieras till 
en annan central motpart, handelsplats eller 
annan anknuten person i clearing- eller 
handelssyfte.

Tillträdet till dessa uppgifter som 
inbegriper licenser ska beviljas inom tre 
månader efter den centrala motpartens eller 
handelsplatsen begäran, och till samma 
prisstruktur som till en annan central 
motpart, handelsplats eller annan anknuten 
person i clearing- eller handelssyfte.

Or. en

Ändringsförslag 672
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillträdet till dessa uppgifter ska beviljas 
på rimliga affärsvillkor inom tre månader 
efter den centrala motpartens eller 
handelsplatsen begäran, och under inga 
omständigheter till ett högre pris än det 
lägsta pris till vilket tillträde till 
referensvärdet ges eller till vilket de 
immateriella rättigheterna licensieras till en 
annan central motpart, handelsplats eller 
annan anknuten person i clearing- eller 
handelssyfte.

Tillträdet till dessa uppgifter och till 
eventuella icke-exklusiva licenser ska 
beviljas på rättvisa, rimliga, icke-
diskriminerande och affärsmässiga villkor 
inom tre månader efter den centrala 
motpartens eller handelsplatsen begäran, 
på affärs- och marknadsvillkor som inte 
är mer betungande än de villkor som ger
tillträde till referensindexet eller de villkor 
på vilka de immateriella rättigheter som 
omfattas av detta index licensieras till en 
annan central motpart, handelsplats eller 
annan anknuten person i clearing- eller 
handelssyfte.

Or. en

Motivering

Licenserna bör vara lämpliga snarare än identifierade, så länge de inte är diskriminerande. 
Små och medelstora företag behöver ibland endast partiell information

Ändringsförslag 673
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ingen central motpart, handelsplats eller 
anknuten enhet får med någon 
tillhandahållare av ett referensvärde ingå 
ett avtal som skulle leda till

2. Ingen central motpart, handelsplats eller 
anknuten enhet i EU får med någon 
tillhandahållare av ett referensindex ingå 
eller förbli part till ett avtal som skulle ha 
lett till eller har lett till

Or. en

Motivering

Artikel 30 bör förtydligas i fråga om jurisdiktionens räckvidd. I den nuvarande formuleringen 
kan man anta att den endast ska gälla för centrala motparter, handelsplatser och anknutna 
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enheter i EU. Den föreslagna reviderade ordalydelsen av artikel 30.2 syftar till att klargöra 
vissa potentiellt förvirrande formuleringar som orsakas av den dubbla negationen och 
precisera jurisdiktionens räckvidd och den retroaktiva tillämpningen.

Ändringsförslag 674
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) att någon annan central motpart eller 
handelsplats hindras att få tillträde till 
sådan information eller sådana rättigheter 
som avses i punkt 1, eller 

(a) att hindra någon annan central motpart 
eller handelsplats att få tillträde till sådan 
information eller sådana rättigheter som 
avses i punkt 1, eller

Or. en

Motivering

Artikel 30 bör förtydligas i fråga om jurisdiktionens räckvidd. I den nuvarande formuleringen 
kan man anta att den endast ska gälla för centrala motparter, handelsplatser och anknutna 
enheter i EU. Den föreslagna reviderade ordalydelsen av artikel 30.2 syftar till att klargöra 
vissa potentiellt förvirrande formuleringar som orsakas av den dubbla negationen och 
precisera jurisdiktionens räckvidd och den retroaktiva tillämpningen.

Ändringsförslag 675
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) att någon annan central motpart eller 
handelsplats hindras att få tillträde till 
sådan information och sådana rättigheter på 
villkor som är mindre fördelaktiga än dem 
som gäller för nämnda centrala motpart 
eller handelsplats.

(b) att leda till att någon annan central 
motpart eller handelsplats får tillträde till 
sådan information och sådana rättigheter på 
villkor som är mindre fördelaktiga än dem 
som gäller för nämnda centrala motpart 
eller handelsplats.
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Or. en

Motivering

Artikel 30 bör förtydligas i fråga om jurisdiktionens räckvidd. I den nuvarande formuleringen 
kan man anta att den endast ska gälla för centrala motparter, handelsplatser och anknutna 
enheter i EU. Den föreslagna reviderade ordalydelsen av artikel 30.2 syftar till att klargöra 
vissa potentiellt förvirrande formuleringar som orsakas av den dubbla negationen och 
precisera jurisdiktionens räckvidd och den retroaktiva tillämpningen.

Ändringsförslag 676
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) att en ansökan om en tidsmässigt 
begränsad licens i syfte att skjuta upp 
vissa av de icke-exklusiva kriterierna kan 
lämnas in till kommissionen för att testa 
ett nytt index.

Or. en

Motivering

Vid utvecklingen av ett index kan det vara olämpligt att utfärda licenser omedelbart eller 
innan det har etablerats som ett referensvärde. Detta bör göras från fall till fall.

Ändringsförslag 677
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) De användningsområden som ska 
omfattas av de licenser som avses i punkt 
1b.

Or. en
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Ändringsförslag 678
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De villkor på vilka tillträde beviljas, 
inbegripet konfidentialitet när det gäller 
uppgifter.

(b) De villkor på vilka tillträde och 
licenser beviljas, inbegripet 
konfidentialitet när det gäller uppgifter och 
vilka typer av rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande affärsvillkor som gäller.

Or. en

Motivering

I artikel 30.3 bör det uttryckligen krävas att det i kommissionens delegerade akter anges vilka 
delar av villkoren som ska tillämpas i samband med beviljandet av licenser och tillträde till 
uppgifter, i syfte att säkerställa att relevanta aspekter beaktas.

Ändringsförslag 679
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Det förfarande som ska följas när en 
central motpart eller en handelsplats 
avstår från att ingå en licens inom fristen 
på tre månader.

Or. en

Motivering

Om en central motpart inte förhandlar måste det finnas ett förfarande.
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Ändringsförslag 680
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) De allmänna villkoren för en 
tidsmässigt begränsad licens för att testa 
ett nytt index.

Or. en

Motivering

När ett index utvecklas kan det vara för tidigt att utfärda en licens, men det bör anges hur 
undantaget ska fungera.

Ändringsförslag 681
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 30a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 30a
Esma ska i enlighet med artikel 9.2 i 
förordning (EU) nr 1095/2010 övervaka 
investeringsprodukterna, även
strukturerad inlåning och finansiella 
instrument som marknadsförs, 
distribueras eller säljs i unionen. Esma 
ska därför undersöka dessa produkter 
som marknadsförs, distribueras eller säljs 
i unionen successivt fram till *. Om denna 
undersökning visar att en produkt inte 
uppfyller de kriterier som fastställs i 
artikel 31a i denna förordning får denna 
produkt inte marknadsföras, distribueras 
eller säljas i unionen.
En ny produkt som inte har 
marknadsförts, distribuerats eller sålts i 
unionen 12 månader före ikraftträdandet 
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av denna förordning ska undersökas av 
Esma och får endast marknadsföras, 
distribueras eller säljas i EU när den 
uppfyller de kriterier som fastställs i 
artikel 31a i denna förordning.
Finansiella produkter som har 
marknadsförts, distribuerats eller sålts i 
unionen före ikraftträdandet av denna 
förordning, men inte mer än 12 månader 
före, får fortsätta att marknadsföras, 
distribueras eller säljas som förut fram till 
det att Esma har undersökt om de 
uppfyller registreringskriterierna.
Undersökningen av finansiella produkter 
med vilka handel har bedrivits före 
ikraftträdandet av denna förordning bör 
vara slutförd fram till *.
_____________
*EUT, för in datum: 24 månader efter det 
att detta direktiv har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att finansmarknaderna återgår till sin kärnfunktion, det vill säga att 
tjäna den reala ekonomin utan att ta onödiga risker. För att säkerställa detta ska finansiella 
produkter vara föremål för auktorisation.

Ändringsförslag 682
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esmas befogenheter att ingripa tillfälligt Esmas befogenheter att ingripa 

Or. en
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Ändringsförslag 683
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esmas befogenheter att ingripa tillfälligt Esmas befogenheter att ingripa

Or. en

Ändringsförslag 684
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Enligt artikel 9.5 i förordning (EU) nr 
1095/2010 får Esma, när den på rimliga 
grunder kan fastställa att villkoren i 
punkterna 2 och 3 är uppfyllda, tillfälligt 
inom unionen förbjuda eller begränsa

1. Enligt artikel 9.5 i förordning (EU) nr 
1095/2010 får Esma under exceptionella 
omständigheter, när den nationella 
tillsynsmyndigheten inte har vidtagit 
åtgärder och när den på rimliga grunder 
kan fastställa att villkoren i punkterna 2 
och 3 är uppfyllda, tillfälligt inom unionen 
förbjuda eller begränsa

Or. en

Ändringsförslag 685
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) saluföring, distribution eller försäljning 
av vissa finansiella instrument eller 
finansiella instrument med vissa särskilda 

(a) saluföring, distribution eller försäljning 
av de finansiella instrument som är 
förtecknade i bilaga 1 avsnitt C i [nya 
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egenskaper, eller MiFID], eller

Or. en

Motivering

Formuleringen hänvisar till vissa finansiella instrument och typer av finansiell verksamhet 
eller praxis, men det krävs ökad rättslig tydlighet. Ordet ”vissa” bör preciseras genom att 
man tydligt kopplar de finansiella instrumenten till de investeringar som förtecknas i bilaga 1 
avsnitt C i MIFID.

Ändringsförslag 686
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) en viss typ av finansiell verksamhet 
eller praxis.

(b) en viss typ av finansiell verksamhet 
eller praxis. Derivattransaktioner som 
genomförts av icke-finansiella företag och 
som på ett objektivt mätbart sätt minskar 
de risker som är direkt kopplade till deras 
affärsverksamhet eller 
likviditetsförvaltning och finansiella 
förvaltning ska undantas från förbuden 
och begränsningarna i denna artikel.

Or. de

Motivering

Lagstiftningsförslaget utvidgar avsevärt Esmas och de nationella tillsynsmyndigheternas 
befogenheter, och utövandet av dessa befogenheter kommer att få långtgående och 
oavsiktliga konsekvenser för icke-finansiella företags riskhanteringsstrategier. 
Ändringsförslaget utesluter därför icke-finansiella företags risksäkringsderivat från 
tillsynsåtgärderna. Detta undantag beaktar det faktum att de berörda derivattransaktionerna 
inte utgör någon risk för det finansiella systemets stabilitet.

Ändringsförslag 687
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett förbud eller en begränsning får 
tillämpas under omständigheter eller 
omfattas av undantag som anges av Esma.

Ett förbud eller en begränsning får 
tillämpas under exceptionella 
omständigheter eller omfattas av undantag 
som anges av Esma.

Or. en

Motivering

Esma ska endast fatta beslut enligt punkt 1 när ett finansiellt instrument eller en finansiell 
verksamhet eller praxis ger upphov till betydande betänkligheter angående investerarskyddet 
eller innebär ett allvarligt hot mot finansmarknadernas korrekta funktion och integritet eller 
mot stabiliteten i hela eller delar av det finansiella systemet och när Esma har genomfört en 
formell analys av marknadsmisslyckandet.

Ändringsförslag 688
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Icke-finansiella motparters 
derivatkontrakt som på ett objektivt 
mätbart sätt minskar de risker som är 
direkt kopplade till affärsverksamheten 
eller likviditetsfinansieringen i enlighet 
med [artikel 10] i förordning [...] (EMIR) 
ska undantas från förbudet eller 
begränsningen.

Or. en

Ändringsförslag 689
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)



AM\901887SV.doc 41/122 PE489.478v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De befogenheter som beviljas i punkt 
1 ska inte gälla för en icke-finansiell 
motparts derivat som på ett objektivt 
mätbart sätt minskar de risker som är 
direkt kopplade till affärsverksamheten 
eller affärsfinansieringen för denna 
motpart eller de icke-finansiella motparter 
som omfattas av dess grupp av företag. 

Or. de

Motivering

EMIR erkennt durch die Ausnahme von der Clearingverpflichtung zu Gunsten nicht-
finanzieller Firmen das Bedürfnis dieser Unternehmen für ein effizientes und nachhaltiges 
Risikomanagement, z.B. zur Reduzierung von Warenpreisrisiken, an. Allerdings weitet der 
Kommissionsvorschlag die Befugnisse der ESMA um erhebliche Eingriffsbefugnisse aus, so 
kann ESMA auch den Handel mit Derivaten zum Zwecke des Risikomanagement verbieten. 
Die Ausübung dieser Befugnisse würde somit die Risikomanagementstrategie und -tätigkeiten 
von nicht-finanziellen Unternehmen schwer beeinträchtigen bzw. schwer planbar machen. 
Daher nimmt die Änderung - entsprechend der EMIR - Derivatetransaktionen nicht-
finanzieller Unternehmen zum Zwecke des Risikomanagements von diesen 
aufsichtsrechtlichen Maßnahmen aus.

Ändringsförslag 690
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Esma ska i enlighet med artikel 9.2 i 
förordning (EU) nr 1095/2010 stödja de 
behöriga myndigheternas när de 
övervakar investeringsprodukterna, även 
strukturerad inlåning och finansiella 
instrument som marknadsförs, 
distribueras eller säljs i unionen, innan 
dessa marknadsförs, distribueras eller 
säljs i unionen, i samarbete med de 
behöriga myndigheterna.
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Or. en

Ändringsförslag 691
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Esma ska fatta beslut enligt punkt 1 
endast om samtliga följande villkor är 
uppfyllda:

2. Esma ska fatta beslut enligt punkt 1 om 
samtliga följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 692
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den föreslagna åtgärden utgör ett svar 
på hot mot investerarskyddet eller mot 
finansmarknadernas korrekta funktion och 
integritet eller mot stabiliteten i hela eller 
delar av unionens finansiella system.

(a) Den föreslagna åtgärden utgör ett svar 
på ett allvarligt hot mot investerarskyddet 
eller mot finansmarknadernas korrekta 
funktion och integritet eller mot stabiliteten 
i hela eller delar av unionens finansiella 
system.

Or. en

Ändringsförslag 693
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den föreslagna åtgärden utgör ett svar 
på hot mot investerarskyddet eller mot 
finansmarknadernas korrekta funktion och 
integritet eller mot stabiliteten i hela eller 
delar av unionens finansiella system.

(a) Den föreslagna åtgärden utgör ett svar 
på hot mot investerarskyddet eller mot 
finansmarknadernas korrekta funktion, 
ekonomiska nytta och integritet eller mot 
stabiliteten i hela eller delar av unionens 
finansiella system.

Or. en

Ändringsförslag 694
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En behörig myndighet eller flera 
behöriga myndigheter har inte redan 
vidtagit åtgärder för att avvärja hotet eller 
är de åtgärder som vidtagits för att 
avvärja hotet inte lämpliga.

utgår

Or. en

Motivering

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 
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.
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Ändringsförslag 695
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När Esma vidtar åtgärder enligt denna 
artikel ska hänsyn tas till den utsträckning 
i vilken åtgärden

3. När Esma vidtar åtgärder enligt denna 
artikel ska det i största möjliga 
utsträckning säkerställas att åtgärderna

Or. en

Ändringsförslag 696
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en eller flera behöriga myndigheter 
har vidtagit en åtgärd enligt artikel 32 får 
Esma vidta någon av de åtgärder som 
avses i punkt 1 utan att utfärda det 
yttrande som föreskrivs i artikel 33.

utgår

Or. en

Motivering

Konsekvens av föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag 697
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31a
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Godkända produkter för icke-
professionella kunder

Esma får införa kriterier för vissa 
produkter som godkänts som lämpliga för 
icke-professionella kunder, i syfte att 
säkerställa tillräcklig tillgång för icke-
professionella kunder till lättförståeliga 
finansiella produkter till låga kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 698
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 31a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31a
Alla finansiella produkter ska 
undersökas, registreras och godkännas av 
Esma innan de kan marknadsföras, 
distribueras och säljas i unionen. 
Produkter som fanns före ikraftträdandet 
av denna förordning ska omfattas av ett 
undantag i enlighet med artikel 31.1 i 
denna förordning.
Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn för att fastställa 
vilka kriterier som ska undersökas innan 
en finansiell produkt kan registreras. De 
kriterier som bör undersökas omfattar 
men är inte begränsade till
– låga risker för ekonomin och samhället 
som helhet,
– den finansiella produktens transparens 
för allmänheten, marknadsdeltagarna och 
relevanta myndigheter,
– överensstämmelse med den reala 
ekonomins behov,
– risk att orsaka eller stärka 
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prisvolatiliteten på en marknad,
– möjlig snedvridning av prisbildningen,
– möjlig förstärkning av en överdriven 
spekulation.
För registrering av en finansiell produkt 
ska emittenten betala en avgift till Esma. 
Avgiften ska stå i proportion till den 
respektive produktens komplexitet.
Avgifterna ska fastställas av Esma och 
täcka minst två tredjedelar av kostnaderna 
för den inledande undersökningen inför 
registreringen av den finansiella 
produkten.

Or. en

Ändringsförslag 699
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31b
Icke-diskriminerande tillträde till 

finansiella produkter för oberoende 
mellanhänder 

Emittenterna ska göra finansiella 
produkter tillgängliga för alla 
mellanhänder på lika villkor.

Or. en

Ändringsförslag 700
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 31b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31b
Finansiella produkter och fonder som är 
kopplade till utvecklingen av 
råvarupriserna och produkter med sådana 
inslag får inte marknadsföras, 
distribueras och säljas i unionen.

Or. en

Motivering

Det är bevisat att aktivt och passivt förvaltade produkter med koppling till utvecklingen av 
råvarupriset, till exempel indexfonder, är en av de huvudsakliga orsakerna till 
råvaruprisernas höga volatilitet de senaste åren. För att garantera tillgång till livsmedel och 
råvaror till rimliga priser måste dessa produkter förbjudas.

Ändringsförslag 701
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En behörig myndighet får i eller från den 
medlemsstaten förbjuda eller begränsa

1. En behörig myndighet får i eller från den 
medlemsstaten undantagsvis förbjuda eller 
begränsa

Or. en

Motivering

Den behöriga myndigheten ska endast fatta beslut enligt punkt 1 när ett finansiellt instrument 
eller en finansiell verksamhet eller praxis ger upphov till betydande betänkligheter angående 
investerarskyddet eller innebär ett allvarligt hot mot finansmarknadernas korrekta funktion 
och integritet eller mot stabiliteten i hela eller delar av det finansiella systemet och när 
myndigheten har genomfört en formell analys av marknadsmisslyckandet.

Ändringsförslag 702
Olle Schmidt
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för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) saluföring, distribution eller försäljning 
av vissa finansiella instrument eller 
finansiella instrument med vissa särskilda 
egenskaper, eller 

(a) saluföring, distribution eller försäljning 
av de finansiella instrument som är 
förtecknade i bilaga 1 avsnitt C i [nya 
MiFID], eller

Or. en

Motivering

Formuleringen hänvisar till vissa finansiella instrument och typer av finansiell verksamhet 
eller praxis, men det krävs ökad rättslig tydlighet. Ordet ”vissa” bör preciseras genom att 
man tydligt kopplar de finansiella instrumenten till de investeringar som förtecknas i bilaga 1 
avsnitt C i MIFID.

Ändringsförslag 703
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 32 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Icke-finansiella motparters 
derivattransaktioner som på ett objektivt 
mätbart sätt minskar de risker som är 
direkt kopplade till affärsverksamheten 
eller likviditetsfinansieringen i enlighet 
med [artikel 10] i förordning [...] (EMIR) 
ska undantas från förbudet eller 
begränsningen.

Or. en

Ändringsförslag 704
Werner Langen
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Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De befogenheter som beviljas i punkt 
1 ska inte gälla för en icke-finansiell 
motparts derivat som på ett objektivt 
mätbart sätt minskar de risker som är 
direkt kopplade till affärsverksamheten 
eller affärsfinansieringen för denna 
motpart eller de icke-finansiella motparter 
som omfattas av dess grupp av företag. 

Or. de

Motivering

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

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

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ett finansiellt instrument eller en 
finansiell verksamhet eller praxis ger 
upphov till betydande betänkligheter 
angående investerarskyddet eller innebär 
ett allvarligt hot mot finansmarknadernas 
korrekta funktion och integritet eller mot 
stabiliteten i hela eller delar av unionens 
finansiella system,

(a) en investeringsprodukt, ett finansiellt 
instrument eller en finansiell verksamhet 
eller praxis ger upphov till betydande 
betänkligheter angående investerarskyddet 
eller innebär ett allvarligt hot mot 
finansmarknadernas korrekta funktion och 
integritet eller mot stabiliteten i hela eller 
delar av unionens finansiella system, eller 
en derivatprodukt som inverkar negativt 
på prisbildningsmekanismen på den 
underliggande marknaden,

Or. en
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Motivering

Investeringar i finansiella produkter eller instrument som avbildar index har kraftigt ökat 
under de senaste tio åren, särskilt på derivatmarknaden. Det har bevisats att dessa produkter 
inverkar negativt på prisbildningsmekanismen på den underliggande marknaden.

Ändringsförslag 706
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ett finansiellt instrument eller en 
finansiell verksamhet eller praxis ger 
upphov till betydande betänkligheter 
angående investerarskyddet eller innebär 
ett allvarligt hot mot finansmarknadernas 
korrekta funktion och integritet eller mot 
stabiliteten i hela eller delar av unionens 
finansiella system,

(a) ett finansiellt instrument eller en 
finansiell verksamhet eller praxis ger 
upphov till betydande betänkligheter 
angående investerarskyddet eller innebär 
ett allvarligt hot mot finansmarknadernas 
korrekta funktion och integritet i den 
berörda medlemsstaten,

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna bör endast vidta åtgärder om betänkligheterna gäller det 
nationella investerarskyddet eller innebär ett hot mot finansmarknadernas korrekta funktion 
och integritet i en enskild medlemsstat.  Finansiell verksamhet eller praxis som innebär ett hot 
mot den finansiella stabiliteten eller en fara för investerarskyddet eller marknadens integritet 
i hela Europa bör kräva samordnade åtgärder av Esma enligt artikel 31.

Ändringsförslag 707
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ett finansiellt instrument eller en 
finansiell verksamhet eller praxis ger 
upphov till betydande betänkligheter 
angående investerarskyddet eller innebär 

(a) ett finansiellt instrument eller en 
finansiell verksamhet eller praxis ger 
upphov till brister i skyddet av icke-
professionella investerare som endast kan 
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ett allvarligt hot mot finansmarknadernas 
korrekta funktion och integritet eller mot 
stabiliteten i hela eller delar av unionens 
finansiella system,

avhjälpas genom ett förbud eller en 
begränsning eller innebär ett allvarligt hot 
mot finansmarknadernas korrekta funktion 
och integritet eller mot stabiliteten i hela 
eller delar av unionens finansiella system,

Or. en

Ändringsförslag 708
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) interna försäljningsmål, 
försäljningsstrategin eller ekonomiska 
eller andra incitament att sälja vissa 
produkter inte matchar kundstrukturen i 
ett värdepappersföretag eller uppmuntrar 
mellanhänder att sälja olämpliga 
produkter till investerare,

Or. en

Ändringsförslag 709
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) den på ett tillfredsställande sätt har 
samrått med de behöriga myndigheter i 
andra medlemsstater för vilka åtgärden kan 
få betydande konsekvenser, och 

(d) den på ett tillfredsställande sätt har 
samrått med de relevanta 
marknadsdeltagare och behöriga 
myndigheter i andra medlemsstater för 
vilka åtgärden kan få betydande 
konsekvenser, och

Or. en
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Ändringsförslag 710
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) åtgärden inte har någon 
diskriminerande verkan på tjänster och 
aktiviteter som tillhandahålls från en 
annan medlemsstat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 711
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) åtgärden inte har någon 
diskriminerande verkan på tjänster och 
aktiviteter som tillhandahålls från en annan 
medlemsstat.

(e) åtgärden inte har någon 
diskriminerande verkan på tjänster och 
aktiviteter som tillhandahålls från en annan 
medlemsstat; derivattransaktioner som 
genomförts av icke-finansiella företag och 
som på ett objektivt mätbart sätt minskar 
de risker som är direkt kopplade till deras 
affärsverksamhet eller 
likviditetsförvaltning och finansiella 
förvaltning i enlighet med artikel [10] i 
förordning […] (EMIR) ska undantas 
från förbuden och begränsningarna i 
denna artikel.

Or. de

Motivering

Lagstiftningsförslaget utvidgar avsevärt Esmas och de nationella tillsynsmyndigheternas 
befogenheter, och utövandet av dessa befogenheter kommer att få långtgående och 
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oavsiktliga konsekvenser för icke-finansiella företags riskhanteringsstrategier. 
Ändringsförslaget utesluter därför icke-finansiella företags risksäkringsderivat från 
tillsynsåtgärderna. Detta undantag beaktar det faktum att de berörda derivattransaktionerna 
inte utgör någon risk för det finansiella systemets stabilitet.

Ändringsförslag 712
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Innan den behöriga myndigheten 
inför ett förbud eller en begränsning 
enligt punkt 1 ska den meddela sin avsikt 
att förbjuda eller begränsa en 
investeringsprodukt eller ett finansiellt 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 713
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten ska inte vidta 
åtgärder enligt denna artikel om den inte 
minst en månad innan åtgärden vidtas 
skriftligen har tillhandahållit alla övriga 
behöriga myndigheter och Esma följande:

3. Den behöriga myndigheten ska inte vidta 
åtgärder enligt denna artikel om den inte 
minst en månad innan åtgärden vidtas 
skriftligen har tillhandahållit Esma 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 714
Sharon Bowles
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Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten ska inte vidta 
åtgärder enligt denna artikel om den inte 
minst en månad innan åtgärden vidtas 
skriftligen har tillhandahållit alla övriga 
behöriga myndigheter och Esma följande:

3. Den behöriga myndigheten ska inte vidta 
åtgärder enligt denna artikel om den inte 
minst en månad innan åtgärden vidtas har 
konsulterat relevanta marknadsdeltagare,
alla övriga behöriga myndigheter och Esma 
och skriftligen offentliggjort följande:

Or. en

Ändringsförslag 715
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De underlag som ligger till grund för 
beslutet och genom vilka det kan 
fastställas att samtliga villkor i punkt 1 är 
uppfyllda.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 716
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Att åtgärden är proportionell med 
beaktande av sannolika effekter för de
investerare som kan inneha, använda 
eller dra nytta av det finansiella 
instrumentet eller den finansiella 
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verksamheten.

Or. en

Motivering

Beslutet måste beakta investerarens intresse.

Ändringsförslag 717
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När den tid som behövs för det samråd 
som avses i punkt 2 c och den frist på en 
månad som föreskrivs i punkt 3 kan 
orsaka oåterkallelig skada för 
konsumenterna, får den behöriga 
myndigheten vidta tillfälliga åtgärder 
enligt denna artikel under högst tre 
månader. I detta fall ska den behöriga 
myndigheten samtidigt som den vidtar 
åtgärder informera alla övriga 
myndigheter och Esma.

Or. en

Motivering

Efter ett förslag från konsumentorganisationernas europabyrå BEUC.

Ändringsförslag 718
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska, genom delegerade 6. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
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akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som specificerar de kriterier 
och faktorer som behöriga myndigheter ska 
beakta vid fastställandet av när sådana hot 
mot investerarskyddet eller mot 
finansmarknadernas korrekta funktion och 
integritet eller mot stabiliteten i hela eller 
delar av unionens finansiella system som 
avses i punkt 2 a uppstår.

standarder för tillsyn i syfte att specificera
de kriterier och faktorer som behöriga 
myndigheter ska beakta vid fastställandet 
av när sådana hot mot investerarskyddet 
eller mot finansmarknadernas korrekta 
funktion och integritet eller mot stabiliteten 
i hela eller delar av unionens finansiella 
system som avses i punkt 2 a uppstår.

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

Or. en

Motivering

Eftersom det handlar om en tillsynsfråga är det mer lämpligt att Esma utarbetar förslaget till 
tekniska standarder för tillsyn. 

Ändringsförslag 719
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a
Produktinnovation

Värdepappersföretag bör när de lanserar 
nya investeringsprodukter eller 
strukturerade produkter riktade till icke-
professionella investerare säkerställa 
respekten för relevanta 
produktövervakningskrav, som införts av 
de nationella behöriga myndigheterna för 
att förhindra att olämpliga produkter 
släpps ut på marknaden. 
Produktövervakningen ska åtminstone 
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omfatta bedömningar av om 
riskhanteringen är lämplig och om 
produkterna uppvisat resultat.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 32a
Förbud mot vissa finansiella instrument

De nationella behöriga myndigheterna 
ska förbjuda marknadsföring, distribution 
och försäljning av alla finansiella 
instrument som avbildar ett råvaruindex. 
Denna åtgärd ska börja tillämpas sex 
månader efter ikraftträdandet av denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Råvaruderivatmarknaderna har blivit allt mer kopplade till finansiell spekulation och 
råvarupriserna bestäms i allt högre grad av andra faktorer än utbud och efterfrågan. Att 
förbjuda produkter såsom råvaruindexderivat – som gör det möjligt för investerarna att 
spekulera på råvarumarknaderna utan att inneha de underliggande instrumenten – skulle 
vara ett första steg i rätt riktning.

Ändringsförslag 721
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Esma ska ha en stödjande och 1. Esma ska ha en stödjande och 
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samordnande roll i samband med åtgärder 
som vidtas av behöriga myndigheter i 
enlighet med artikel 32. Esma ska i 
synnerhet säkerställa att åtgärder som 
vidtas av en behörig myndighet är 
berättigade och proportionella, och att de 
behöriga myndigheterna i tillämpliga fall 
använder en enhetlig strategi.

samordnande roll i samband med åtgärder 
som vidtas av behöriga myndigheter i 
enlighet med artiklarna 32 och 32a. Esma 
ska i synnerhet säkerställa att åtgärder som 
vidtas av en behörig myndighet är 
berättigade och proportionella, och att de 
behöriga myndigheterna i tillämpliga fall 
använder en enhetlig strategi.

Or. en

Ändringsförslag 722
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Esma ska ha en stödjande och 
samordnande roll i samband med åtgärder 
som vidtas av behöriga myndigheter i 
enlighet med artikel 32. Esma ska i 
synnerhet säkerställa att åtgärder som 
vidtas av en behörig myndighet är 
berättigade och proportionella, och att de 
behöriga myndigheterna i tillämpliga fall 
använder en enhetlig strategi.

1. Esma ska ha en stödjande och 
samordnande roll i samband med åtgärder 
som vidtas av behöriga myndigheter i 
enlighet med artikel 32. Esma ska 
säkerställa att de behöriga myndigheterna i 
tillämpliga fall använder en enhetlig 
strategi.

Or. en

Ändringsförslag 723
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Esma ska ha en stödjande och 
samordnande roll i samband med åtgärder 
som vidtas av behöriga myndigheter i 
enlighet med artikel 32. Esma ska i 

1. Esma ska ha en stödjande och 
samordnande roll i samband med åtgärder 
som vidtas av behöriga myndigheter i 
enlighet med artikel 32. Esma ska i 
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synnerhet säkerställa att åtgärder som 
vidtas av en behörig myndighet är 
berättigade och proportionella, och att de 
behöriga myndigheterna i tillämpliga fall 
använder en enhetlig strategi.

synnerhet säkerställa att åtgärder som 
vidtas av en behörig myndighet är 
berättigade och proportionella, samt att de 
är begränsade till situationer där 
betänkligheter angående 
investerarskyddet eller ett hot mot 
finansmarknadernas korrekta funktion 
och integritet främst uppstår på en 
bestämd medlemsstats territorium.

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna bör endast vidta åtgärder om betänkligheterna gäller det 
nationella investerarskyddet eller innebär ett hot mot finansmarknadernas korrekta funktion 
och integritet i en enskild medlemsstat.  Finansiell verksamhet eller praxis som innebär ett hot 
mot den finansiella stabiliteten eller en fara för investerarskyddet eller marknadens integritet 
i hela Europa bör kräva samordnade åtgärder av Esma enligt artikel 31.

Ändringsförslag 724
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter att ha mottagit en underrättelse 
enligt artikel 32 om en åtgärd som ska 
införas med stöd av den artikeln, ska Esma 
anta ett yttrande om huruvida den anser att 
förbudet eller begränsningen är berättigad 
och proportionell. Om Esma anser att det 
krävs att andra behöriga myndigheter 
vidtar åtgärder för att avvärja risken ska 
den även ange detta i yttrandet. Yttrandet 
ska offentliggöras på Esmas webbplats.

2. Efter att ha mottagit en underrättelse 
enligt artiklarna 32 och 32a om en åtgärd 
som ska införas med stöd av den artikeln, 
ska Esma anta ett yttrande om huruvida 
den anser att förbudet eller begränsningen 
är berättigad och proportionell. Om Esma 
anser att det krävs att andra behöriga 
myndigheter vidtar åtgärder ska den även 
ange detta i yttrandet. Yttrandet ska 
offentliggöras på Esmas webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 725
Thomas Mann
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Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter att ha mottagit en underrättelse 
enligt artikel 32 om en åtgärd som ska 
införas med stöd av den artikeln, ska Esma 
anta ett yttrande om huruvida den anser att 
förbudet eller begränsningen är berättigad 
och proportionell. Om Esma anser att det 
krävs att andra behöriga myndigheter 
vidtar åtgärder för att avvärja risken ska 
den även ange detta i yttrandet. Yttrandet 
ska offentliggöras på Esmas webbplats.

2. Efter att ha mottagit en underrättelse 
enligt artikel 32 om en åtgärd som ska 
införas med stöd av den artikeln, ska Esma 
inom en månad anta ett yttrande om 
huruvida den anser att förbudet eller 
begränsningen är berättigad och 
proportionell och om betänkligheterna 
angående investerarskyddet eller hotet 
mot finansmarknadernas korrekta 
funktion och integritet är begränsat till 
den berörda medlemsstatens territorium. 
Om Esma anser att det krävs samordnade 
åtgärder från Esmas sida enligt artikel 31 
för att avvärja risken ska den även ange 
detta i yttrandet. I detta fall ska den 
behöriga myndighet som utfärdar 
underrättelsen inte vidta några åtgärder 
enligt artikel 32. Yttrandet ska 
offentliggöras på Esmas webbplats.

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna bör endast vidta åtgärder om betänkligheterna gäller det 
nationella investerarskyddet eller innebär ett hot mot finansmarknadernas korrekta funktion 
och integritet i en enskild medlemsstat.  Finansiell verksamhet eller praxis som innebär ett hot 
mot den finansiella stabiliteten eller en fara för investerarskyddet eller marknadens integritet 
i hela Europa bör kräva samordnade åtgärder av Esma enligt artikel 31.

Ändringsförslag 726
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Positioner Positionsförvaltning och positioner
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Or. en

Ändringsförslag 727
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Esma ska fungera stödjande och
samordnande i samband med åtgärder som 
vidtas av behöriga myndigheter i enlighet 
med artikel 71.2 i och artikel 72.1 f och g i 
direktiv [nya MiFID]. Esma ska i synnerhet 
se till att de behöriga myndigheternas 
tillämpning är enhetlig vad avser när dessa 
befogenheter utövas och i fråga om de 
införda åtgärdernas natur och 
tillämpningsområde samt deras varaktighet 
och uppföljning.

1. Esma ska fungera stödjande och 
samordnande i samband med åtgärder som 
vidtas av behöriga myndigheter i enlighet 
med artikel 72 f och g i direktiv [nya 
MiFID]. Esma ska i synnerhet se till att de 
behöriga myndigheternas tillämpning är 
enhetlig vad avser när dessa befogenheter 
utövas och i fråga om de införda 
åtgärdernas natur och tillämpningsområde 
samt deras varaktighet och uppföljning.

Or. en

Motivering

Det finns bara ett stycke i artikel 72 i MIFID.

Ändringsförslag 728
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter att ha underrättats om en åtgärd 
enligt artikel 83.5 i direktiv [nya MiFID] 
ska Esma registrera åtgärden och skälen till 
åtgärden. Vad avser åtgärder enligt artikel 
72.1 f och g i direktiv [nya MiFID] ska 
Esma på sin webbplats upprätthålla och 
offentliggöra en databas med 

2. Efter att ha underrättats om en åtgärd 
enligt artikel 83.5 i direktiv [nya MiFID] 
ska Esma registrera åtgärden och skälen till 
åtgärden. Vad avser åtgärder enligt artikel 
72 f och g i direktiv [nya MiFID] ska Esma 
på sin webbplats upprätthålla och 
offentliggöra en databas med 
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sammanfattningar av de åtgärder som är i 
kraft, inbegripet uppgifter om den person 
eller kategori av personer som berörs, de 
tillämpliga finansiella instrumenten, alla 
eventuella kvantitativa åtgärder eller 
tröskelvärden såsom det högsta antal 
kontrakt som personer kan ingå innan en 
limit är nådd, alla eventuella tillämpliga 
undantag och de underliggande skälen.

sammanfattningar av de åtgärder som är i 
kraft, inbegripet uppgifter om den person 
eller kategori av personer som berörs, de 
tillämpliga finansiella instrumenten, alla 
eventuella kvantitativa åtgärder eller 
tröskelvärden såsom det högsta antal 
öppna positioner som personer kan inneha
innan en limit är nådd, alla eventuella 
tillämpliga undantag och de underliggande 
skälen.

Or. en

Motivering

Ett tröskelvärde bör inte gälla antalet kontrakt som en person kan ingå. Om ett tröskelvärde 
ska tillämpas för råvaruderivat ska det gälla för öppna positioner.

Ändringsförslag 729
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter att ha underrättats om en åtgärd 
enligt artikel 83.5 i direktiv [nya MiFID] 
ska Esma registrera åtgärden och skälen till 
åtgärden. Vad avser åtgärder enligt artikel 
72.1 f och g i direktiv [nya MiFID] ska 
Esma på sin webbplats upprätthålla och 
offentliggöra en databas med 
sammanfattningar av de åtgärder som är i 
kraft, inbegripet uppgifter om den person 
eller kategori av personer som berörs, de 
tillämpliga finansiella instrumenten, alla 
eventuella kvantitativa åtgärder eller 
tröskelvärden såsom det högsta antal 
kontrakt som personer kan ingå innan en 
limit är nådd, alla eventuella tillämpliga 
undantag och de underliggande skälen.

2. Efter att ha underrättats om en åtgärd 
enligt artikel 83.5 i direktiv [nya MiFID] 
ska Esma registrera åtgärden och skälen till 
åtgärden. Vad avser åtgärder enligt artikel 
72.1 f och g i direktiv [nya MiFID] ska 
Esma på sin webbplats upprätthålla och 
offentliggöra en databas med 
sammanfattningar av de åtgärder som är i 
kraft, inbegripet uppgifter om den person 
eller kategori av personer som berörs, de 
tillämpliga finansiella instrumenten, alla 
eventuella kvantitativa och kvalitativa
åtgärder eller tröskelvärden såsom det 
högsta antal kontrakt och marknadsvärdet 
och det nominella värdet avseende 
bruttopositioner och öppna positioner som 
personer kan ingå innan en limit är nådd, 
alla eventuella tillämpliga undantag och de 
underliggande skälen.
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Or. en

Ändringsförslag 730
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Enligt artikel 9.5 i förordning (EU) nr 
1095/2010 ska Esma, när alla villkor i 
punkt 2 är uppfyllda, vidta en eller flera av 
följande åtgärder:

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 731
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Enligt artikel 9.5 i förordning (EU) nr 
1095/2010 ska Esma, när alla villkor i 
punkt 2 är uppfyllda, vidta en eller flera av 
följande åtgärder:

1. Enligt artikel 9.5 i förordning (EU) nr 
1095/2010 ska Esma, när något av 
villkoren i punkt 2 är uppfyllt, vidta en 
eller flera av följande åtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 732
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Av berörd person begära information, (a) Av berörd person, kategori av personer 
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inklusive all relevant dokumentation, 
rörande storleken på och syftet med en 
position eller en exponering som följer av 
ett derivatavtal.

eller värdepappersföretag begära 
information, inklusive all relevant 
dokumentation, rörande storleken på och 
syftet med en position eller en exponering 
som följer av ett derivatavtal.

Or. en

Ändringsförslag 733
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Efter analys av informationen kräva att 
personen vidtar åtgärder för att minska 
positionens eller exponeringens storlek.

(b) Efter analys av informationen kräva att 
personen vidtar åtgärder för att minska 
positionens eller exponeringens storlek
eller eliminera den.

Or. en

Ändringsförslag 734
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Efter analys av informationen kräva att 
personen vidtar åtgärder för att minska 
positionens eller exponeringens storlek.

(b) Efter analys av informationen kräva att 
personen, kategorin av personer eller 
värdepappersföretag vidtar åtgärder för att 
minska positionens eller exponeringens 
storlek.

Or. en

Ändringsförslag 735
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Efter analys av informationen kräva att 
personen vidtar åtgärder för att minska 
positionens eller exponeringens storlek.

(b) Efter analys av informationen kräva att 
personen eller kategorin av investerare 
vidtar åtgärder för att minska positionens 
eller exponeringens storlek.

Or. en

Ändringsförslag 736
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Begränsa en persons möjligheter att 
ingå ett råvaruderivatavtal.

(c) Begränsa en persons, kategori av 
personers eller värdepappersföretags
möjligheter att ingå ett råvaruderivatavtal.

Or. en

Motivering

Om de behöriga myndigheterna inte ingriper eller inte kan ingripa för att förhindra en 
snedvridning av råvaruderivatmarknadernas prisbildningsfunktion, måste Esma ingripa, även 
genom att införa begränsningar för antalet avtal som en person eller kategori av personer 
kan ingå eller inneha. 

Ändringsförslag 737
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Begränsa en persons möjligheter att (c) Begränsa en persons möjligheter att 
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ingå ett råvaruderivatavtal. ingå ett råvaruderivatavtal eller förbjuda 
nya kategorier av avtal.

Or. en

Ändringsförslag 738
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Icke-finansiella motparters 
derivattransaktioner som på ett objektivt 
mätbart sätt minskar de risker som är 
direkt kopplade till affärsverksamheten 
eller likviditetsfinansieringen i enlighet 
med [artikel 10] i förordning [...] (EMIR) 
ska undantas från förbudet eller 
begränsningen.

Or. en

Ändringsförslag 739
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Drivattransaktioner som genomförts 
av icke-finansiella företag och som på ett 
objektivt mätbart sätt minskar de risker 
som är direkt kopplade till deras 
affärsverksamhet eller 
likviditetsförvaltning och finansiella 
förvaltning i enlighet med artikel [10] i 
förordning […] (EMIR) ska undantas 
från åtgärderna i denna artikel.

Or. de



AM\901887SV.doc 67/122 PE489.478v01-00

SV

Motivering

Lagstiftningsförslaget utvidgar avsevärt Esmas och de nationella tillsynsmyndigheternas 
befogenheter, och utövandet av dessa befogenheter kommer att få långtgående och 
oavsiktliga konsekvenser för icke-finansiella företags riskhanteringsstrategier. 
Ändringsförslaget utesluter därför icke-finansiella företags risksäkringsderivat från 
tillsynsåtgärderna. Detta undantag beaktar det faktum att de berörda derivattransaktionerna 
inte utgör någon risk för det finansiella systemets stabilitet.

Ändringsförslag 740
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Begränsa antalet råvaruderivatavtal 
en person, en kategori av personer eller 
värdepappersföretag kan ingå under en 
viss tidsperiod.

Or. en

Ändringsförslag 741
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De befogenheter som beviljas i punkt 1 b 
och c ska inte gälla för en icke-finansiell 
motparts derivat som på ett objektivt 
mätbart sätt minskar de risker som är 
direkt kopplade till affärsverksamheten 
eller affärsfinansieringen för denna 
motpart eller de icke-finansiella motparter 
som omfattas av dess grupp av företag. 

Or. de
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Motivering

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

Ändringsförslag 742
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Esma ska fatta beslut enligt punkt 1 
endast om samtliga följande villkor är 
uppfyllda:

2. Esma ska fatta beslut enligt punkt 1 om 
samtliga följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 743
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Esma ska fatta beslut enligt punkt 1 
endast om samtliga följande villkor är 
uppfyllda:

2. Esma ska fatta beslut enligt punkt 1 om 
samtliga följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 744
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Esma ska fatta beslut enligt punkt 1 
endast om samtliga följande villkor är 
uppfyllda:

2. Utan att det påverkar åtgärderna i 
artikel 59 i MiFID-direktivet ska Esma 
fatta beslut enligt punkt 1 endast om ett 
eller flera av följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 745
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En åtgärd enligt punkt 1 a–c avvärjer ett 
hot mot finansmarknadernas korrekta 
funktion och integritet, däribland villkoren 
för leverans av råvaror, eller mot 
stabiliteten i hela eller delar av unionens
finansiella system.

(a) En åtgärd enligt punkt 1 a–c förhindrar 
marknadsmissbruk, minskar eller 
eliminerar överdriven spekulation, 
avvärjer ett hot mot finansmarknadernas 
korrekta funktion och integritet samt 
korrekta prisbildning, däribland villkoren 
för leverans av råvaror och prisbildning 
för den underliggande råvarumarknaden, 
eller mot stabiliteten i hela eller delar av 
det finansiella systemet.

Or. en

Motivering

Om de behöriga myndigheterna inte ingriper eller inte kan ingripa för att förhindra en 
snedvridning av råvaruderivatmarknadernas prisbildningsfunktion, måste Esma ingripa, även 
genom att införa begränsningar för antalet avtal som en person eller kategori av personer 
kan ingå eller inneha.

Ändringsförslag 746
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En åtgärd enligt punkt 1 a–c avvärjer ett 
hot mot finansmarknadernas korrekta 
funktion och integritet, däribland villkoren 
för leverans av råvaror, eller mot 
stabiliteten i hela eller delar av unionens 
finansiella system.

(a) En åtgärd enligt punkt 1 a–c avvärjer ett 
hot mot finansmarknadernas effektiva och 
korrekta funktion och integritet, däribland 
villkoren för leverans av råvaror, som leder 
till alltför omfattande spekulation och 
otillbörlig marknadspåverkan, ökad 
volatilitet eller snedvridning av 
prisbildningen, eller ett hot mot 
stabiliteten i hela eller delar av unionens 
finansiella system, eller en snedvridning 
av rikshanteringsfunktionerna på 
råvarumarknaderna.

Or. en

Ändringsförslag 747
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) i betydande grad avvärjer hotet mot de 
finansiella marknadernas korrekta funktion 
och integritet eller mot villkoren för 
leverans av råvaror eller mot stabiliteten i 
hela eller delar av unionens finansiella 
system eller i betydande grad förbättrar den 
behöriga myndighetens möjlighet att 
övervaka hotet,

(a) i betydande grad avvärjer hotet mot de 
finansiella marknadernas korrekta funktion 
och integritet eller mot villkoren för 
leverans av råvaror eller mot stabiliteten i 
hela eller delar av unionens finansiella 
system eller i betydande grad förbättrar den 
behöriga myndighetens möjlighet att 
övervaka hotet, särskilt i vilken 
utsträckning åtgärden
(i) stöder den likviditet som behövs för att 
främja transaktioner som objektivt sett 
minskar de risker som är direkt kopplade 
till affärsverksamhet med råvaran,
(ii) förhindrar marknadsmissbruk,
(iii) främjar ordnade prisbildnings- och 
avvecklingsvillkor,
(iv) garanterar prisbildningen för den 
fysiska marknaden,
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(v) förhindrar uppbyggnaden av 
positioner som snedvrider marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 748
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) i betydande grad avvärjer hotet mot de 
finansiella marknadernas korrekta funktion 
och integritet eller mot villkoren för 
leverans av råvaror eller mot stabiliteten i 
hela eller delar av unionens finansiella 
system eller i betydande grad förbättrar den 
behöriga myndighetens möjlighet att 
övervaka hotet,

(a) i betydande grad förhindrar 
marknadsmissbruk, minskar eller 
eliminerar överdriven spekulation, 
avvärjer hotet mot en korrekt prisbildning, 
de finansiella marknadernas korrekta 
funktion och integritet eller mot villkoren 
för leverans av råvaror och prisbildningen 
för den underliggande råvarumarknaden 
eller mot stabiliteten i hela eller delar av 
unionens finansiella system eller i 
betydande grad förbättrar den behöriga 
myndighetens möjlighet att övervaka hotet,

Or. en

Ändringsförslag 749
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) i betydande grad avvärjer hotet mot de 
finansiella marknadernas korrekta funktion 
och integritet eller mot villkoren för 
leverans av råvaror eller mot stabiliteten i 
hela eller delar av unionens finansiella 
system eller i betydande grad förbättrar den 
behöriga myndighetens möjlighet att 

(a) avvärjer hotet mot de finansiella 
marknadernas effektiva och korrekta 
funktion och integritet eller mot villkoren 
för leverans av råvaror eller mot 
stabiliteten i hela eller delar av unionens 
finansiella system eller i betydande grad 
förbättrar den behöriga myndighetens 
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övervaka hotet, möjlighet att övervaka hotet,

Or. en

Ändringsförslag 750
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) inte inverkar negativt på 
finansmarknadernas effektivitet, genom att 
t.ex. minska likviditeten på marknaderna 
eller skapa osäkerhet för 
marknadsaktörerna, på ett sätt som inte 
står i proportion till åtgärdens positiva 
effekter.

(c) inte inverkar negativt på 
finansmarknadernas och de underliggande 
råvarumarknadernas effektivitet, genom 
att snedvrida deras prisbildningsfunktion
på ett sätt som inte står i proportion till 
åtgärdens positiva effekter.

Or. en

Motivering

Om de behöriga myndigheterna inte ingriper eller inte kan ingripa för att förhindra en 
snedvridning av råvaruderivatmarknadernas prisbildningsfunktion, måste Esma ingripa, även 
genom att införa begränsningar för antalet avtal som en person eller kategori av personer 
kan ingå eller inneha.

Ändringsförslag 751
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) inte inverkar negativt på 
finansmarknadernas effektivitet, genom att 
t.ex. minska likviditeten på marknaderna 
eller skapa osäkerhet för 
marknadsaktörerna, på ett sätt som inte står 
i proportion till åtgärdens positiva effekter.

(c) inte inverkar negativt på 
finansmarknadernas effektivitet, genom att 
t.ex. minska den likviditet som krävs för 
äkta risksäkringstransaktioner på 
marknaderna eller skapa osäkerhet för 
marknadsaktörerna, på ett sätt som inte står 
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i proportion till åtgärdens positiva effekter.

Or. en

Ändringsförslag 752
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan Esma fattar beslut om att införa 
eller förlänga en åtgärd enligt punkt 1 ska 
Esma underrätta de relevanta behöriga 
myndigheterna om den föreslagna 
åtgärden. Om det rör sig om en begäran 
enligt punkt 1 a eller b ska underrättelsen 
innehålla uppgift om den person eller de 
personer den riktats till och uppgifter om 
och skälen till begäran. Om det rör sig om 
en åtgärd enligt punkt 1 c ska 
underrättelsen innehålla uppgift om den 
person eller kategori av personer som 
berörs, de tillämpliga finansiella 
instrumenten, de relevanta kvantitativa 
åtgärderna såsom det högsta antal kontrakt
som personen eller kategorin av personer 
kan ingå, samt skälen till åtgärden.

4. Innan Esma fattar beslut om att införa 
eller förlänga en åtgärd enligt punkt 1 ska 
Esma underrätta de relevanta behöriga 
myndigheterna om den föreslagna 
åtgärden. Om det rör sig om en begäran 
enligt punkt 1 a eller b ska underrättelsen 
innehålla uppgift om den person eller de 
personer den riktats till och uppgifter om 
och skälen till begäran. Om det rör sig om 
en åtgärd enligt punkt 1 c ska 
underrättelsen innehålla uppgift om den 
person eller kategori av personer som 
berörs, de tillämpliga finansiella 
instrumenten, de relevanta kvantitativa 
åtgärderna såsom det högsta antal öppna 
positioner som personen eller kategorin av 
personer kan inneha, samt skälen till 
åtgärden.

Or. en

Motivering

Ett tröskelvärde bör inte gälla antalet kontrakt som en person kan ingå. Om ett tröskelvärde 
ska tillämpas för råvaruderivat bör det gälla öppna positioner.

Ändringsförslag 753
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Esma ska på sin webbplats offentliggöra 
ett tillkännagivande av varje beslut om att 
införa eller förlänga en åtgärd enligt punkt 
1 c. Tillkännagivandet ska innehålla 
uppgift om den person eller kategori av 
personer som berörs, de tillämpliga 
finansiella instrumenten, de relevanta 
kvantitativa åtgärderna såsom det högsta 
antal kontrakt som personen eller 
kategorin av personer kan ingå, samt 
skälen till åtgärden.

6. Esma ska på sin webbplats offentliggöra 
ett tillkännagivande av varje beslut om att 
införa eller förlänga en åtgärd enligt punkt 
1 c. Tillkännagivandet ska innehålla 
uppgift om den person eller kategori av 
personer som berörs, de tillämpliga 
finansiella instrumenten, de relevanta 
kvantitativa åtgärderna såsom det högsta 
antal öppna positioner som personen eller 
kategorin av personer kan inneha, samt 
skälen till åtgärden.

Or. en

Motivering

Ett tröskelvärde bör inte gälla antalet kontrakt som en person kan ingå. Om ett tröskelvärde 
ska tillämpas för råvaruderivat bör det gälla öppna positioner.

Ändringsförslag 754
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Esma ska på sin webbplats offentliggöra 
ett tillkännagivande av varje beslut om att 
införa eller förlänga en åtgärd enligt punkt 
1 c. Tillkännagivandet ska innehålla 
uppgift om den person eller kategori av 
personer som berörs, de tillämpliga 
finansiella instrumenten, de relevanta 
kvantitativa åtgärderna såsom det högsta 
antal kontrakt som personen eller kategorin 
av personer kan ingå, samt skälen till 
åtgärden.

6. Esma ska på sin webbplats offentliggöra 
ett tillkännagivande av varje beslut om att 
införa eller förlänga en åtgärd enligt punkt 
1 c. Tillkännagivandet ska innehålla 
uppgift om den person eller kategori av 
personer som berörs, de tillämpliga 
finansiella instrumenten, de relevanta 
kvantitativa och kvalitativa åtgärderna 
såsom det högsta antal kontrakt och värdet 
av den bruttoposition eller öppna position 
som personen eller kategorin av personer 
kan ingå, samt skälen till åtgärden.
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Or. en

Ändringsförslag 755
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan Esma fattar beslut om att införa 
eller förlänga en åtgärd enligt punkt 1 ska 
Esma underrätta de relevanta behöriga 
myndigheterna om den föreslagna 
åtgärden. Om det rör sig om en begäran 
enligt punkt 1 a eller b ska underrättelsen 
innehålla uppgift om den person eller de 
personer den riktats till och uppgifter om 
och skälen till begäran. Om det rör sig om 
en åtgärd enligt punkt 1 c ska 
underrättelsen innehålla uppgift om den 
person eller kategori av personer som 
berörs, de tillämpliga finansiella 
instrumenten, de relevanta kvantitativa 
åtgärderna såsom det högsta antal kontrakt 
som personen eller kategorin av personer 
kan ingå, samt skälen till åtgärden.

4. Innan Esma fattar beslut om att införa 
eller förlänga en åtgärd enligt punkt 1 ska 
Esma underrätta de relevanta behöriga 
myndigheterna om den föreslagna 
åtgärden. Om det rör sig om en begäran 
enligt punkt 1 a eller b ska underrättelsen 
innehålla uppgift om den person eller de 
personer den riktats till och uppgifter om 
och skälen till begäran. Om det rör sig om 
en åtgärd enligt punkt 1 c ska 
underrättelsen innehålla uppgift om den 
person eller kategori av personer som 
berörs, de tillämpliga finansiella 
instrumenten, de relevanta kvantitativa och 
kvalitativa åtgärderna såsom det högsta 
antal kontrakt och värdet av den 
bruttoposition eller öppna position som 
personen eller kategorin av personer kan 
ingå, samt skälen till åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 756
Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Esma ska ompröva sina åtgärder enligt 
punkt 1 c med lämpliga intervall och minst 
var tredje månad. Om en åtgärd inte 

8. Esma ska ompröva sina åtgärder enligt 
punkt 1 c med lämpliga intervall och minst 
var tredje månad. Punkterna 2–8 ska 
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förlängs efter denna tremånadersperiod 
ska den automatiskt upphöra att gälla.
Punkterna 2–8 ska tillämpas vid förnyelse 
av åtgärder.

tillämpas vid förnyelse av åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 757
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen ska, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som specificerar de kriterier 
och faktorer som Esma ska beakta vid 
fastställandet av när ett sådant hot mot 
finansmarknadernas korrekta funktion 
och integritet, inklusive villkoren för 
leverans av råvaror, eller mot stabiliteten i 
hela eller delar av unionens finansiella 
system som avses i punkt 2 a uppstår.

10. Esma ska lägga fram förslag till 
tekniska standarder för tillsyn som 
specificerar de åtgärder, kriterier och 
faktorer som Esma ska beakta vid 
fastställandet av de omständigheter som 
avses i punkt 2 a.

Or. en

Ändringsförslag 758
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den [31 december 
2012].
Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska standarder för tillsyn 
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som avses i första stycket i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 759
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. För att effektivt utföra sina uppgifter 
avseende råvarumarknaderna och 
samordningen av tillsynsverksamheterna 
mellan de utsedda behöriga nationella 
myndigheter som ansvarar för dessa 
marknader, ska Esma inrätta en särskild 
råvaruavdelning.

Or. en

Ändringsförslag 760
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 10b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10b. Esma ska i nära samarbete med 
ESRB och andra relevanta 
tillsynsmyndigheter på området från 
unionen och tredjeländer utarbeta förslag 
till tekniska standarder för tillsyn som 
specificerar en uppsättning relevanta 
indikatorer och tröskelvärden som krävs 
för övervakning av egenskaperna hos de 
underliggande råvarumarknaderna samt 
uppgifterna från den i detalj uppdelade 
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och samlade information som 
marknadsdeltagare, reglerade marknader, 
MTF-plattformar, OTC-handlare och 
transaktionsregister som godkänts i 
enlighet med förordning [EMIR] ska 
tillhandahålla de relevanta behöriga 
myndigheterna, Esma och ESRB.
Dessa indikatorer ska, i synnerhet, 
användas av de behöriga myndigheterna 
och Esmas avdelning för råvaror för att 
övergå till en permanent och detaljerad 
översyn av mönster avseende produktion, 
konsumtion, förmedling och transporter, 
beräknade och officiella lagernivåer, 
inbegripet förbetalda kontrakt, outnyttjad 
kapacitet, långsiktiga trender för tillgång 
och efterfrågan på underliggande 
råvarumarknader, såväl som 
marknadsvolatilitet och 
korrelationsmönster med andra tillgångar 
och tillgångsklasser.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den [31 december 
2012].
Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i punkt 2 i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 761
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Avdelning VIII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tredjelandsföretags tillhandahållande av 
tjänster utan användningav filial

Tredjelandsföretags tillhandahållande av 
tjänster
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Or. en

Ändringsförslag 762
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Avdelning VIII

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tredjelandsföretags tillhandahållande av 
tjänster utan användning av filial

Tredjelandsföretags tillhandahållande av 
tjänster eller verksamhet utan användning 
av filial

Or. en

Ändringsförslag 763
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 36 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänna bestämmelser Tillhandahållande av tjänster utan 
registrering

Or. en

Ändringsförslag 764
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Ett tredjelandsföretag får 
tillhandahålla investeringstjänster eller 
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utföra investeringsverksamhet 
tillsammans med sidotjänster till personer 
som erkänts som godtagbara motparter i 
enlighet med artikel 30 i [nya MiFID] och 
som är etablerade i en medlemsstat på 
annat sätt än via en filial i den 
medlemsstaten utan att begära tillstånd i 
den medlemsstaten i enlighet med detta 
direktiv eller en registrering i enlighet 
med artikel 36 i denna förordning.

Or. en

Motivering

Det bör åligga reglerade EU-företag (och statliga organ) att fastställa den skyddsnivå de 
behöver och kvaliteten när det gäller de motparter de arbetar med. Den stora mångfalden av 
motparter utanför EU som kan begära registrering enbart på grund av att de gör affärer med 
erkända motparter i EU kommer att göra de nationella tillsynsmyndigheternas arbete mycket 
svårt.

Ändringsförslag 765
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. När ett värdepappersföretag som 
auktoriserats enligt direktiv [nya MiFID], 
ett kreditinstitut som auktoriserats enligt 
direktiv 2006/48/EG tillhandahåller 
investeringstjänster eller utför 
investeringsverksamhet, ett 
förvaltningsbolag som auktoriserats enligt 
direktiv 2009/65/EG eller en förvaltare av 
alternativa investeringsfonder som 
auktoriserats enligt direktiv 2011/61/EG 
delegerar funktioner, inbegripet 
investeringstjänster, till ett 
tredjelandsföretag i enlighet med 
tillämpliga bestämmelser i dessa direktiv, 
får tredjelandsföretaget tillhandahålla 
investeringstjänsterna till den person som 
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delegerar sina funktioner på annat sätt än 
via en filial i den medlemsstat där den 
personen är etablerad, utan att begära 
tillstånd i den medlemsstaten i enlighet 
med direktiv [nya MiFID] eller en 
registrering i enlighet med artikel 36 i 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Reglerade företag får delegera en mångfald av tjänster, inbegripet förvaltningen av 
investeringar, förvaring och handhavande till tredjelandsföretag.

Ändringsförslag 766
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett tredjelandsföretag får tillhandahålla 
de tjänster som förtecknas i artikel 30 i
direktiv [nya MiFID] till godtagbara 
motparter som är etablerade i unionen 
utan att ha etablerat en filial endast om 
det är registrerat i det register över 
tredjelandsföretag som förs av Esma i 
enlighet med artikel 37.

1. Ett tredjelandsföretag får tillhandahålla 
investeringstjänster eller utföra 
investeringsverksamhet tillsammans med 
sidotjänster till professionella kunder i 
den mening som avses i avsnitt I i bilaga
II till direktiv [nya MiFID] som är 
etablerade i en medlemsstat på annat sätt 
än via en filial i den medlemsstaten, utan 
att begära tillstånd i den medlemsstaten i 
enlighet med detta direktiv om det är 
registrerat i det register över 
tredjelandsföretag som förs av Esma i 
enlighet med artikel 37.

Or. en

Motivering

Det skulle i många fall vara omöjligt att kräva att alla avtal som ingås med EU-investerare 
ska omfattas av unionslagstiftningen. Även en begränsning av denna bestämmelse till 
behörighetsfrågan kan innebära svårigheter i vissa fall, till exempel i tecknade avtal där 
behörighetsklausulen kan vara svårförhandlad.
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Ändringsförslag 767
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett tredjelandsföretag får tillhandahålla 
de tjänster som förtecknas i artikel 30 i 
direktiv [nya MiFID] till godtagbara 
motparter som är etablerade i unionen utan 
att ha etablerat en filial endast om det är 
registrerat i det register över 
tredjelandsföretag som förs av Esma i 
enlighet med artikel 37.

1. Ett tredjelandsföretag får tillhandahålla 
de tjänster som förtecknas i artikel 30 i 
direktiv [nya MiFID] till godtagbara 
motparter och professionella kunder som 
är etablerade i unionen utan att ha etablerat 
en filial endast om det är registrerat i det 
register över tredjelandsföretag som förs av 
Esma i enlighet med artikel 37.

Or. en

Ändringsförslag 768
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett tredjelandsföretag får tillhandahålla 
de tjänster som förtecknas i artikel 30 i
direktiv [nya MiFID] till godtagbara 
motparter som är etablerade i unionen utan 
att ha etablerat en filial endast om det är 
registrerat i det register över 
tredjelandsföretag som förs av Esma i 
enlighet med artikel 37.

1. Ett tredjelandsföretag får tillhandahålla 
de investeringstjänster som förtecknas till 
godtagbara motparter och professionella 
kunder i den mening som avses i avsnitt I 
i bilaga II till direktiv …/…/EU   [nya 
MiFID] som är etablerade i unionen utan 
att ha etablerat en filial endast om det är 
registrerat i det register över 
tredjelandsföretag som förs av Esma i 
enlighet med artikel 37.

Or. en

Ändringsförslag 769
Sylvie Goulard
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Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett tredjelandsföretag får tillhandahålla 
de tjänster som förtecknas i artikel 30 i
direktiv [nya MiFID] till godtagbara 
motparter som är etablerade i unionen 
utan att ha etablerat en filial endast om 
det är registrerat i det register över 
tredjelandsföretag som förs av Esma i 
enlighet med artikel 37.

1. Ett tredjelandsföretag får tillhandahålla 
de tjänster som förtecknas i avsnitt I i 
bilaga II till direktiv [nya MiFID], med 
undantag av de tjänster som förtecknas 
från 8 till 10, till godtagbara motparter 
endast om det är etablerat i unionen med
en filial och endast om det är registrerat i 
det register över tredjelandsföretag som 
förs av Esma i enlighet med ett beslut om 
likvärdighet enligt artikel 37.

Or. en

Ändringsförslag 770
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett tredjelandsföretag får tillhandahålla 
de tjänster som förtecknas i artikel 30 i
direktiv [nya MiFID] till godtagbara 
motparter som är etablerade i unionen utan 
att ha etablerat en filial endast om det är 
registrerat i det register över 
tredjelandsföretag som förs av Esma i 
enlighet med artikel 37.

1. Ett tredjelandsföretag får tillhandahålla 
sådan investeringsrådgivning som 
förtecknas i avsnitt A i bilaga I till direktiv 
[nya MiFID] till godtagbara motparter och 
professionella kunder som är etablerade i 
unionen utan att ha etablerat en filial endast 
om det är registrerat i det register över 
tredjelandsföretag som förs av Esma i 
enlighet med artikel 37.

Or. en

Ändringsförslag 771
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Filialen ska etableras i den 
medlemsstat där tredjelandsföretaget har 
sin största verksamhet och ska omfattas 
av tillsyn som utövas av den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där den är 
etablerad.
Det bör inrättas samarbetsarrangemang 
mellan Esma och de behöriga 
myndigheterna i tredjelandet. 
Samarbetsarrangemang bör finnas 
mellan den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där filialen är etablerad och 
den behöriga tillsynsmyndigheten i 
tredjelandet.

Or. en

Ändringsförslag 772
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Esma får registrera ett tredjelandsföretag 
som har ansökt om att få tillhandahålla 
investeringstjänster och 
investeringsverksamheter i unionen i 
enlighet med punkt 1 endast om följande 
villkor är uppfyllda:

2. Esma får registrera ett tredjelandsföretag 
som har ansökt om att få tillhandahålla 
eller utföra investeringstjänster och 
investeringsverksamheter i unionen i 
enlighet med punkt 1 endast om följande 
villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 773
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kommissionen har antagit ett beslut i 
enlighet med artikel 37.1.

(a) Kommissionen har antagit ett beslut i 
enlighet med punkt 37.1 där det erkänns 
att tredjelandets tillsynssystem och 
affärsmetoder har likvärdig verkan.

Or. en

Ändringsförslag 774
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Företaget är auktoriserat i den 
jurisdiktion där det är etablerat för 
tillhandahållande av de investeringstjänster 
eller –aktiviteter som kommer att 
tillhandahållas i unionen och omfattas av 
en effektiv övervakning och kontroll av 
regelefterlevnaden, som garanterar att alla 
de krav som är tillämpliga i det tredjelandet 
iakttas.

(b) Företaget är auktoriserat i den 
jurisdiktion där dess huvudkontor är 
etablerat för tillhandahållande av de 
investeringstjänster eller –aktiviteter som 
kommer att tillhandahållas i unionen och 
omfattas av en effektiv övervakning och 
kontroll av regelefterlevnaden, som 
garanterar att alla de krav som är 
tillämpliga i det tredjelandet iakttas.

Or. en

Ändringsförslag 775
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tredjelandsföretaget enligt punkt 1 ska 
lämna in sin ansökan till Esma efter det att 
kommissionen antagit det beslut som avses 
i artikel 37, i vilket fastställs att regelverket 

3. Ett tredjelandsföretag som önskar 
tillhandahålla eller utföra 
investeringstjänster eller 
investeringsverksamhet enligt punkt 1 ska 
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och tillsynssystemet i det tredjeland där 
tredjelandsföretaget är auktoriserat är 
likvärdiga med kraven enligt artikel 37.1.

lämna in sin ansökan till Esma efter det att 
kommissionen antagit det beslut som avses 
i artikel 37, i vilket fastställs att regelverket 
och tillsynssystemet i det tredjeland där 
tredjelandsföretaget är auktoriserat 
avseende tillsyn och affärsmetoder är 
likvärdiga med kraven enligt artikel 37.1.

Or. en

Ändringsförslag 776
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tredjelandsföretag som tillhandahåller 
tjänster i enlighet med denna artikel ska 
före tillhandhållandet av varje 
investeringstjänst informera kunder som 
är etablerade i unionen om att de inte har 
rätt att tillhandahålla tjänster till andra 
kunder än godtagbara motparter och att 
de inte omfattas av övervakning inom 
unionen. De ska uppge namn på och 
adress till den behöriga myndighet som 
ansvarar för övervakningen i tredjelandet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 777
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tredjelandsföretag som tillhandahåller 
tjänster i enlighet med denna artikel ska 
före tillhandhållandet av varje 

4. Tredjelandsföretag som tillhandahåller 
eller utför tjänster eller verksamhet i 
enlighet med denna artikel ska före 
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investeringstjänst informera kunder som är 
etablerade i unionen om att de inte har rätt 
att tillhandahålla tjänster till andra kunder 
än godtagbara motparter och att de inte 
omfattas av övervakning inom unionen. De 
ska uppge namn på och adress till den 
behöriga myndighet som ansvarar för 
övervakningen i tredjelandet.

tillhandhållandet eller utförandet av varje 
investeringstjänst eller 
investeringsverksamhet informera kunder 
som är etablerade i unionen om att de, med 
undantag av vad som är tillåtet enligt 
gällande nationella bestämmelser som 
antagits i enlighet med artikel 36b i 
direktiv [nya MiFID], inte har rätt att 
tillhandahålla eller utföra 
investeringstjänster eller 
investeringsverksamhet till andra kunder 
än de professionella kunder som avses i 
punkt 1 och att de inte omfattas av 
övervakning inom unionen. De ska uppge 
namn på och adress till den behöriga 
myndighet som ansvarar för övervakningen 
i tredjelandet.

Or. en

Ändringsförslag 778
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Informationen enligt första stycket ska 
lämnas skriftligen på ett väl synligt sätt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 779
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personer som är etablerade i unionen ska 
ha rätt att ta emot investeringstjänster från 
ett tredjelandsföretag som inte är registrerat 

Personer som är etablerade i unionen ska 
ha rätt att ta emot investeringstjänster från 
ett tredjelandsföretag som inte är registrerat 
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enligt punkt 1 endast om det sker på deras
eget initiativ.

enligt punkt 1 endast om det sker på eget 
initiativ.

Or. en

Motivering

Av rättsäkerhetsskäl bör det klargöras att personer som är etablerade i unionen kan begära 
tjänster från tredjelandsföretag utan restriktioner. Överföring av information och 
forskningsmaterial bör förbli möjlig.

Ändringsförslag 780
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personer som är etablerade i unionen ska 
ha rätt att ta emot investeringstjänster från 
ett tredjelandsföretag som inte är registrerat 
enligt punkt 1 endast om det sker på deras 
eget initiativ.

Personer som är etablerade i unionen ska 
ha rätt att ta emot investeringstjänster från 
ett tredjelandsföretag som inte är registrerat 
enligt punkt 1 endast om det sker på deras 
eget initiativ. Ett initiativ från en enskild 
person ska inte ge tredjelandsföretaget 
rätt att marknadsföra nya kategorier av 
produkter till den berörda personen.

Or. en

Motivering

Passiv marknadsföring bör tillåtas, men får inte leda till aktiv marknadsföring av andra 
produkter, inbegripet från helt andra investeringskategorier. 

Ändringsförslag 781
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personer som är etablerade i unionen ska 
ha rätt att ta emot investeringstjänster från 

Personer som är etablerade i unionen ska 
ha rätt att ta emot investeringstjänster från 
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ett tredjelandsföretag som inte är 
registrerat enligt punkt 1 endast om det 
sker på deras eget initiativ.

ett tredjelandsföretag endast om det sker på 
deras eget initiativ. Tjänsterna bör i detta 
fall inte betraktas som tillhandahållna på 
unionens territorium. 
Tredjelandsföretagen ska informera de 
personer som efterfrågar deras tjänster 
om att de inte har rätt att tillhandahålla 
tjänster inom unionen och att de inte 
omfattas övervakning inom unionen. 
Denna information ska lämnas på ett väl 
synligt sätt.
Tredjelandsföretag ska inte ha rätt att 
söka kunder i unionen eller att främja 
eller göra reklam för investeringstjänster 
eller investeringsverksamhet tillsammans 
med sidotjänster i unionen.
Tredjelandsföretag ska endast ha rätt att 
söka upp personer som betraktas som 
godtagbara motparter i unionen och att 
främja eller göra reklam för 
investeringstjänster eller 
investeringsverksamhet tillsammans med 
sidotjänster i unionen om det berörda 
tredjelandsföretaget är registrerat i 
enlighet med artiklarna 36 och 37.

Or. en

Ändringsförslag 782
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Värdepappersföretag i tredjeländer 
och marknadsoperatörer som 
tillhandahåller tjänster till godtagbara 
motparter i enlighet med denna artikel 
ska omfattas av kraven i artiklarna 19, 20, 
21, 22 och 23 i denna förordning.

Or. en
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Motivering

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.

Ändringsförslag 783
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Eventuella tvister mellan 
tredjelandsföretag och inom EU etablerade
investerare ska avgöras i enlighet med en 
medlemsstats lagstiftning och inom dess 
jurisdiktion.

5. Tredjelandsföretag som tillhandahåller 
eller utför tjänster eller verksamhet i 
enlighet med denna artikel ska, innan de 
tillhandahåller eller utför någon 
investeringstjänst eller 
investeringsverksamhet, erbjuda kunder 
som är etablerade i unionen att hänskjuta 
eventuella tvister avseende dessa tjänster 
eller denna verksamhet till en domstol 
eller skiljedomstol i en medlemsstat.

Or. en

Motivering

Det skulle i många fall vara omöjligt att kräva att alla avtal som ingås med EU-investerare 
ska omfattas av unionslagstiftningen. Även en begränsning av denna bestämmelse till 
behörighetsfrågan kan innebära svårigheter i vissa fall, till exempel i tecknade avtal där 
behörighetsklausulen kan vara svårförhandlad.

Ändringsförslag 784
Sylvie Goulard
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Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska få befogenhet att 
anta tekniska standarder för tillsyn som 
specificerar den information som det 
ansökande tredjelandsföretaget ska lämna 
till Esma i sin ansökan om registrering i 
enlighet med punkt 3 och det format i 
vilket information ska lämnas i enlighet 
med punkt 4.

6. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som specificerar 
följande: den information som det 
ansökande tredjelandsföretaget ska lämna 
till Esma i sin ansökan om registrering i 
enlighet med punkt 3, och

(a) det format i vilket information ska 
lämnas i enlighet med punkt 4, och

(b) all nödvändig information som ska 
lämnas i enlighet med artikel 37. 

Or. en

Ändringsförslag 785
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De tekniska standarder för tillsyn som 
avses i första stycket ska antas i enlighet 
med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 
1095/2010.

Esma ska överlämna dessa tekniska 
standarder för genomförande till 
kommissionen senast den […]. Till 
kommissionen delegeras befogenhet att 
anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 
1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 786
Sylvie Goulard
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Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna ett förslag till 
sådana tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den [].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 787
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan anta ett beslut i 
enlighet med förfarandet i artikel 42 
avseende ett tredjeland om regelverket och 
tillsynssystemet i det tredjelandet 
säkerställer att företag som är auktoriserade 
i det tredjelandet iakttar sådana rättsligt 
bindande krav som är likvärdiga med och 
minst lika effektiva som kraven i direktiv 
nr [MiFID], i denna förordning och i 
direktiv 2006/49/EG 
[kapitalkravsdirektivet] och i 
genomförandebestämmelserna för dessa 
rättsakter, och att det tredjelandet 
garanterar ett likvärdigt ömsesidigt
erkännande av de tillsynssystem som är 
tillämpliga för investeringsföretag som är 
auktoriserade i enlighet med detta direktiv.

1. Kommissionen kan anta ett beslut i 
enlighet med förfarandet i artikel 42 
avseende ett tredjeland om regelverket och 
tillsynssystemet i det tredjelandet 
säkerställer att företag som är auktoriserade 
i det tredjelandet iakttar sådana rättsligt 
bindande krav avseende tillsyn och 
affärsmetoder som är likvärdiga med och 
minst lika effektiva som kraven avseende 
tillsyn och affärsmetoder i direktiv nr 
[MiFID], i denna förordning och i direktiv 
2006/49/EG [kapitalkravsdirektivet] och i 
genomförandebestämmelserna för dessa 
rättsakter, och att det tredjelandet 
garanterar ett effektivt likvärdigt 
erkännande av de tillsynssystem som är 
tillämpliga för investeringsföretag som är 
auktoriserade i enlighet med detta direktiv.

Or. en

Motivering

Ett krav på ”likvärdigt ömsesidigt erkännande” av tillsynsregelverket skulle potentiellt kunna 
användas mot EU-företag. Ordalydelsen bör anpassas till EMIR. I motsvarande 
bestämmelser i EMIR finns ingen specifik hänvisning till ”ömsesidighet”. Se artikel 23.3 
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(”effektivt likvärdigt system för godkännande”) och artiklarna 3.2 och 23.2. Se även 
artikel 28.5 i MiFIR (”effektivt likvärdigt godkännande”) och kommentarerna till artikel 24.1 
d. Ordalydelsen i artikel 37.1 bör justeras.

Ändringsförslag 788
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan anta ett beslut i 
enlighet med förfarandet i artikel 42 
avseende ett tredjeland om regelverket och 
tillsynssystemet i det tredjelandet 
säkerställer att företag som är auktoriserade 
i det tredjelandet iakttar sådana rättsligt 
bindande krav som är likvärdiga med och 
minst lika effektiva som kraven i direktiv 
nr [MiFID], i denna förordning och i 
direktiv 2006/49/EG 
[kapitalkravsdirektivet] och i 
genomförandebestämmelserna för dessa 
rättsakter, och att det tredjelandet 
garanterar ett likvärdigt ömsesidigt 
erkännande av de tillsynssystem som är 
tillämpliga för investeringsföretag som är 
auktoriserade i enlighet med detta 
direktiv.

1. Kommissionen kan anta ett beslut i 
enlighet med förfarandet i artikel 42 
avseende ett tredjeland om regelverket och 
tillsynssystemet i det tredjelandet 
säkerställer att företag som är auktoriserade 
i det tredjelandet iakttar sådana rättsligt 
bindande krav som är likvärdiga med och 
minst lika effektiva som kraven i direktiv 
nr [MiFID], i denna förordning och i 
direktiv 2006/49/EG 
[kapitalkravsdirektivet] och i 
genomförandebestämmelserna för dessa 
rättsakter.

Or. en

Motivering

Ömsesidighet är inte berättigat och går emot WTO-bestämmelserna. I en tid då vi behöver 
investeringar från tredjeländer i EU är det ologiskt att sätta upp handelshinder.

Ändringsförslag 789
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan anta ett beslut i 
enlighet med förfarandet i artikel 42 
avseende ett tredjeland om regelverket och 
tillsynssystemet i det tredjelandet 
säkerställer att företag som är auktoriserade 
i det tredjelandet iakttar sådana rättsligt 
bindande krav som är likvärdiga med och 
minst lika effektiva som kraven i direktiv 
nr [MiFID], i denna förordning och i 
direktiv 2006/49/EG 
[kapitalkravsdirektivet] och i
genomförandebestämmelserna för dessa 
rättsakter, och att det tredjelandet 
garanterar ett likvärdigt ömsesidigt 
erkännande av de tillsynssystem som är 
tillämpliga för investeringsföretag som är 
auktoriserade i enlighet med detta direktiv.

1. Kommissionen ska senast den 31 
december 2014 anta ett beslut i enlighet 
med förfarandet i artikel 42 avseende ett 
tredjeland om regelverket och 
tillsynssystemet i det tredjelandet 
säkerställer att företag som är auktoriserade 
i det tredjelandet iakttar sådana rättsligt 
bindande krav som är likvärdiga med och 
minst lika effektiva som kraven i direktiv 
nr [MiFID], i denna förordning och i 
direktiv 2006/49/EG 
[kapitalkravsdirektivet] och i 
genomförandebestämmelserna för dessa 
rättsakter, och att det tredjelandet 
garanterar ett likvärdigt ömsesidigt 
erkännande av de tillsynssystem som är 
tillämpliga för investeringsföretag som är 
auktoriserade i enlighet med detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 790
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan anta ett beslut i 
enlighet med förfarandet i artikel 42 
avseende ett tredjeland om regelverket och 
tillsynssystemet i det tredjelandet 
säkerställer att företag som är auktoriserade 
i det tredjelandet iakttar sådana rättsligt 
bindande krav som är likvärdiga med och 
minst lika effektiva som kraven i direktiv 
nr [MiFID], i denna förordning och i 
direktiv 2006/49/EG 
[kapitalkravsdirektivet] och i 
genomförandebestämmelserna för dessa 
rättsakter, och att det tredjelandet 
garanterar ett likvärdigt ömsesidigt 

1. Kommissionen kan anta ett beslut i 
enlighet med förfarandet i artikel 42 
avseende ett tredjeland om regelverket och 
tillsynssystemet i det tredjelandet 
säkerställer att företag som är auktoriserade 
i det tredjelandet iakttar sådana rättsligt 
bindande krav som är likvärdiga med och 
minst lika effektiva som kraven i direktiv 
nr [MiFID], i denna förordning och i 
direktiv 2006/49/EG 
[kapitalkravsdirektivet] och i 
genomförandebestämmelserna för dessa 
rättsakter, och att grundläggande 
bestämmelser garanterar en likvärdig 
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erkännande av de tillsynssystem som är 
tillämpliga för investeringsföretag som är 
auktoriserade i enlighet med detta 
direktiv.

övervakning och stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 791
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan anta ett beslut i 
enlighet med förfarandet i artikel 42
avseende ett tredjeland om regelverket och 
tillsynssystemet i det tredjelandet 
säkerställer att företag som är 
auktoriserade i det tredjelandet iakttar 
sådana rättsligt bindande krav som är 
likvärdiga med och minst lika effektiva 
som kraven i direktiv nr [MiFID], i denna 
förordning och i direktiv 2006/49/EG 
[kapitalkravsdirektivet] och i 
genomförandebestämmelserna för dessa 
rättsakter, och att det tredjelandet 
garanterar ett likvärdigt ömsesidigt 
erkännande av de tillsynssystem som är 
tillämpliga för investeringsföretag som är 
auktoriserade i enlighet med detta 
direktiv.

1. Kommissionen ska anta ett beslut om 
tredjelandets likvärdighet i enlighet med 
förfarandet i artikel 42.2 avseende ett 
tredjeland där följande villkor uppfylls:

(a) Regelverket och tillsynssystemet i det 
tredjelandet säkerställer att företag som är 
auktoriserade i det tredjelandet och som 
iakttar sådana rättsligt bindande krav som 
är likvärdiga med och minst lika effektiva 
som kraven i direktiv [MiFID], i denna 
förordning och i direktiv 2006/49/EG och 
i genomförandebestämmelserna för dessa 
rättsakter.
(b) Det berörda tredjelandet garanterar ett 
likvärdigt ömsesidigt erkännande av de 
tillsynssystem som är tillämpliga för 
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investeringsföretag som är auktoriserade i 
enlighet med denna förordning, 
inbegripet ömsesidigt tillträde för EU-
företag att tillhandahålla likvärdiga 
tjänster till godtagbara motparter i det 
berörda tredjelandet. 
Kommissionen ska först höra Esma för att 
utfärda ett bindande yttrande inom tre 
månader om tredjelandets tillsynssystems 
likvärdighet.

Or. en

Ändringsförslag 792
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynssystemet i ett tredjeland får anses 
vara likvärdigt om det minst uppfyller 
följande villkor:

Tillsynssystemet och affärsmetoderna i ett 
tredjeland ska anses ha likvärdig verkan
om det minst uppfyller följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 793
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynssystemet i ett tredjeland får anses 
vara likvärdigt om det minst uppfyller 
följande villkor:

Tillsynssystemet i ett tredjeland får anses
ha likvärdig verkan om det minst uppfyller 
följande villkor:

Or. en
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Motivering

Ordalydelsen anpassas till EMIR.

Ändringsförslag 794
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynssystemet i ett tredjeland får anses 
vara likvärdigt om det minst uppfyller 
följande villkor:

Tillsynssystemet i ett tredjeland får anses
ha likvärdig verkan om det minst uppfyller 
följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 795
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Ett kommissionsbeslut enligt detta 
stycke kan begränsas till en eller flera 
kategorier av företag. I det fallet får ett 
tredjelandsföretag registreras enligt 
artikel 36 om det faller inom en kategori 
som omfattas av kommissionens beslut.

Or. en

Ändringsförslag 796
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 2 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Tredjelandet tillämpar villkor för 
ömsesidig tillgång för EU-baserade 
värdepappersföretag och ett system för 
ömsesidigt erkännande har införts i detta 
tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 797
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 37a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37a
Tjänster eller verksamheter som 

tillhandahålls eller utförs via en filial 
utanför det tredjeland där huvudkontoret 

är etablerat 
1. När ett tredjelandsföretag 
tillhandahåller eller utför de berörda 
investeringstjänsterna eller 
investeringsverksamheterna via en filial 
som är etablerad i ett annat tredjeland än 
det land där dess huvudkontor är 
etablerat, ska artiklarna 36 och 37 
tillämpas, som om hänvisningarna till ett 
tredjeland där företagets huvudkontor är 
etablerat omfattade en hänvisning till det 
tredjeland där filialen är etablerad, i den 
mån detta är relevant med hänsyn till det 
delade tillsynsansvaret mellan de två 
tredjeländerna.
2. När ett tredjelandsföretag 
tillhandahåller eller utför de berörda 
investeringstjänsterna eller 
investeringsverksamheterna via en filial 
som är etablerad i en medlemsstat som är 
auktoriserad enligt artikel 46a [nya 
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MiFID], ska artikel 36.4 ändras för att 
företaget ska kunna hänvisa till den 
övervakning av filialen som utförs av den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
där filialen är etablerad.

Or. en

Motivering

Det framgår inte tydligt hur bestämmelserna i kommissionens förslag ska tillämpas när 
tredjelandsföretaget faktiskt tillhandahåller eller utför tjänster eller verksamhet i EU via en 
filial i ett annat tredjeland. Ändringsförslaget klargör texten och skapar rättssäkerhet.

Ändringsförslag 798
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 38 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska registrera alla ej inom EU 
etablerade företag som får tillhandahålla 
investeringstjänster och –verksamhet i 
unionen i enlighet med artikel 36. Registret 
ska vara tillgängligt för allmänheten på 
Esmas webbplats och innehålla 
information om vilka tjänster och/eller 
verksamheter som de ej inom EU 
etablerade företagen har tillåtelse att 
tillhandahålla och referensuppgifter om 
den behöriga myndighet som är ansvarig 
för övervakningen av dem i tredjelandet.

Esma ska registrera tredjelandsföretag
som får tillhandahålla eller utföra 
investeringstjänster och –verksamhet i 
unionen i enlighet med artikel 36. Registret 
ska vara tillgängligt för allmänheten på 
Esmas webbplats och innehålla 
information om vilka tjänster och/eller 
verksamheter som tredjelandsföretagen
har tillåtelse att tillhandahålla eller utföra 
och referensuppgifter om den behöriga
myndighet som är ansvarig för 
övervakningen av dem i tredjelandet.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget anpassas texten till definitionen av tredjelandsföretag i artikel 2.

Ändringsförslag 799
Sylvie Goulard
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Förslag till förordning
Artikel 38 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska registrera alla ej inom EU 
etablerade företag som får tillhandahålla 
investeringstjänster och –verksamhet i 
unionen i enlighet med artikel 36. Registret 
ska vara tillgängligt för allmänheten på 
Esmas webbplats och innehålla 
information om vilka tjänster och/eller 
verksamheter som de ej inom EU 
etablerade företagen har tillåtelse att 
tillhandahålla och referensuppgifter om 
den behöriga myndighet som är ansvarig 
för övervakningen av dem i tredjelandet.

Esma ska registrera alla ej inom EU 
etablerade företag som får tillhandahålla 
investeringstjänster och –verksamhet i 
unionen i enlighet med artiklarna 36 och 
37. Registret ska vara tillgängligt för 
allmänheten på Esmas webbplats och 
innehålla information om vilka tjänster 
och/eller verksamheter som de ej inom EU 
etablerade företagen har tillåtelse att 
tillhandahålla och referensuppgifter om 
den behöriga myndighet som är ansvarig 
för övervakningen av dem i EU.

Or. en

Ändringsförslag 800
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om villkoren i punkt 2 är uppfyllda ska
Esma återkalla ett ej inom EU etablerat 
företags registrering i det register som 
upprättats i enlighet med artikel 38, när

1. Esma ska återkalla ett ej inom EU 
etablerat företags registrering i det register 
som upprättats i enlighet med artikel 38, 
när 

Or. en

Ändringsförslag 801
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Esma har välgrundade skäl, baserade på 
dokumenterade underlag, att hålla för 
sannolikt att det ej inom EU etablerade 
företaget vid tillhandahållandet av 
investeringstjänster och 
investeringsverksamheter i unionen agerar 
på ett sätt som klart strider mot 
investerarnas intressen eller klart hindrar 
marknaderna från att fungera korrekt, eller

(a) Esma har välgrundade skäl, baserade på 
dokumenterade underlag, att hålla för 
sannolikt att tredjelandsföretaget vid 
tillhandahållandet av investeringstjänster 
och investeringsverksamheter i unionen 
agerar på ett sätt som klart strider mot 
investerarnas intressen eller klart hindrar 
marknaderna från att fungera korrekt, eller

Or. en

Motivering

Det är viktigt att aktörerna på EU:s grossistmarknader precis som godtagbara motparter och 
professionella investerare kan få tillgång till tredjeländers tjänster enligt de villkor som 
fastställs i artiklarna 35a och 36.

Ändringsförslag 802
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Esma har välgrundade skäl, baserade på 
dokumenterade underlag, att hålla för 
sannolikt att det ej inom EU etablerade 
företaget vid tillhandahållandet av 
investeringstjänster och 
investeringsverksamheter i unionen agerar 
på ett sätt som klart strider mot 
investerarnas intressen eller klart hindrar 
marknaderna från att fungera korrekt, eller

(a) Esma har välgrundade skäl, baserade på 
dokumenterade underlag, att hålla för 
sannolikt att det ej inom EU etablerade 
företaget vid tillhandahållandet av 
investeringstjänster och 
investeringsverksamheter i unionen agerar 
på ett sätt som strider mot investerarnas 
intressen eller klart hindrar marknaderna 
från att fungera korrekt, eller

Or. en

Ändringsförslag 803
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Esma har välgrundade skäl, baserade på 
dokumenterade underlag, att hålla för 
sannolikt att det ej inom EU etablerade 
företaget vid tillhandahållandet av 
investeringstjänster och 
investeringsverksamheter i unionen på ett 
allvarligt sätt har brutit mot de 
bestämmelser som i tredjelandet är 
tillämpliga på företaget och på grundval av 
vilka kommissionen har antagit beslutet i 
enlighet med artikel 37.1.

(b) Esma har välgrundade skäl, baserade på 
dokumenterade underlag, att hålla för 
sannolikt att tredjelandsföretaget vid 
tillhandahållandet av investeringstjänster 
och investeringsverksamheter i unionen på 
ett allvarligt sätt har brutit mot de 
bestämmelser som är tillämpliga på 
företaget i det tredjeland där dess 
huvudkontor är etablerat eller genom 
vilket det tillhandahåller eller utför 
tjänsterna eller verksamheten och på 
grundval av vilka kommissionen har 
antagit beslutet i enlighet med artikel 37.1.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att aktörerna på EU:s grossistmarknader precis som godtagbara motparter och 
professionella investerare kan få tillgång till tredjeländers tjänster enligt de villkor som 
fastställs i artiklarna 35a och 36.

Ändringsförslag 804
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Esma har välgrundade skäl, baserade på 
dokumenterade underlag, att hålla för 
sannolikt att det ej inom EU etablerade 
företaget vid tillhandahållandet av 
investeringstjänster och 
investeringsverksamheter i unionen på ett 
allvarligt sätt har brutit mot de 
bestämmelser som i tredjelandet är 
tillämpliga på företaget och på grundval av 
vilka kommissionen har antagit beslutet i 

(b) Esma har välgrundade skäl, baserade på 
dokumenterade underlag, att hålla för 
sannolikt att det ej inom EU etablerade 
företaget vid tillhandahållandet av 
investeringstjänster och 
investeringsverksamheter i unionen har 
brutit mot de bestämmelser som i 
tredjelandet är tillämpliga på företaget och 
på grundval av vilka kommissionen har 
antagit beslutet i enlighet med artikel 37.1.
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enlighet med artikel 37.1.

Den behöriga myndigheten i varje 
medlemsstat där tredjelandsföretagen 
tillhandahåller en tjänst kan begära att 
Esma återkallar en registrering.

Or. en

Ändringsförslag 805
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Esma har hänskjutit frågan till 
tredjelandets behöriga myndighet och den 
behöriga myndigheten har inte vidtagit de 
lämpliga åtgärder som krävs för att skydda 
investerarna och som garanterar att 
unionens marknader kan fungera korrekt 
eller har inte kunnat visa att det berörda 
tredjelandsföretaget uppfyller de krav som 
är tillämpliga på företaget i tredjelandet. 

(a) Esma har hänskjutit frågan till 
tredjelandets behöriga myndighet och den 
behöriga myndigheten i det tredjelandet 
har inte vidtagit de lämpliga åtgärder som 
krävs för att skydda investerarna och som 
garanterar att unionens marknader kan 
fungera korrekt eller har inte kunnat visa 
att det berörda tredjelandsföretaget 
uppfyller de krav som är tillämpliga på 
företaget i tredjelandet.

Or. en

Ändringsförslag 806
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Esma ska utan dröjsmål underrätta 
kommissionen om varje åtgärd som antas i 
enlighet med punkt 1 och offentliggöra 
beslutet på sin webbplats.

3. Esma ska utan dröjsmål underrätta 
kommissionen om varje åtgärd som antas i 
enlighet med punkt 1 och offentliggöra 
beslutet avseende tredjelandsföretaget på 
sin webbplats. Beslutet ska vara 
offentliggjort under en period om fem år.
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Or. en

Ändringsförslag 807
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska göra en utvärdering 
av om de villkor enligt vilka ett beslut i 
enlighet med artikel 37.1 har fattats fortfar 
att gälla vad avser det berörda tredjelandet.

4. Kommissionen ska på nytt göra en 
utvärdering av om de villkor enligt vilka ett 
beslut om likvärdighet i enlighet med 
artikel 37.1 har fattats fortfarande år 
uppfyllda vad avser det berörda 
tredjelandet.

Or. en

Ändringsförslag 808
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39a
Ytterligare krav

När ett tredjelandsföretag tillhandahåller 
eller utför en tjänst eller verksamhet som 
omfattas av artikel 35a eller artikel 36.1 
till en godtagbar motpart eller en 
professionell kund i en medlemsstat, ska 
den medlemsstaten inte införa några 
ytterligare krav på tredjelandsföretaget 
avseende frågor som täcks av direktiv 
[nya MiFID] eller denna förordning.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att aktörerna på EU:s grossistmarknader precis som godtagbara motparter och 
professionella investerare kan få tillgång till tredjeländers tjänster enligt de villkor som 
fastställs i artiklarna 35a och 36. Detta visar tydligt att det handlar om en harmoniserad EU-
ordning för tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster. Se artikel 36.1 andra stycket i 
MiFID2.

Ändringsförslag 809
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Avdelning VIII – kapitel 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel 1a
Tillhandahållande av tjänster med 

etablering av en filial
Artikel 39a

Etablering av en filial
1. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
tredjelandsföretag som avser att 
tillhandahålla investeringstjänster eller 
utföra investeringsverksamhet 
tillsammans med eventuella sidotjänster 
på medlemsstaternas territorier via en 
filial i förväg utverkar en auktorisation 
från de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstaterna i enlighet med följande 
bestämmelser:
(a) Kommissionen har antagit ett beslut i 
enlighet med punkt 3.
(b) Tillhandahållandet av tjänster för 
vilka tredjelandsföretaget ansöker om 
auktorisation omfattas av auktorisation 
och tillsyn i det tredjeland där företaget är 
etablerat och det ansökande företaget är 
vederbörligen auktoriserat. Det tredjeland 
där tredjelandsföretaget är etablerat ska 
inte vara upptaget i förteckningen över 
icke samarbetsvilliga länder och 
territorier av arbetsgruppen för 
finansiella åtgärder mot penningtvätt och 
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finansiering av terrorism.
(c) Det har inrättats 
samarbetsarrangemang, som inbegriper 
bestämmelser som reglerar 
informationsutbytet i syfte att bevara 
marknadens integritet och skydda 
investerare, mellan de behöriga 
myndigheterna i den berörda 
medlemsstaten och behöriga 
tillsynsmyndigheter i det tredjeland där 
företaget är etablerat.
(d) Filialen ska fritt förfoga över ett 
tillräckligt startkapital.
(e) Det utses en eller flera personer som 
ska ha ansvaret för ledningen av filialen, 
och dessa uppfyller kravet som fastställs i 
artikel 9.1.
(f) Det tredjeland där tredjelandsföretaget 
är etablerat har undertecknat en 
överenskommelse med den medlemsstat 
där filialen bör etableras, som till fullo 
uppfyller normerna i artikel 26 i OECD:s 
modellavtal för skatter på inkomst och 
förmögenhet och säkerställer ett effektivt 
informationsutbyte i skatteärenden, 
inklusive eventuella multilaterala 
skatteavtal.
(g) Företaget tillhör ett system för 
ersättning till investerare som godkänts 
eller erkänts i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/9/EG av den 3 mars 1997 om system 
för ersättning till investerare, då 
auktorisationen ges.
2. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
tredjelandsföretag som avser att 
tillhandahålla investeringstjänster eller 
utföra investeringsverksamhet 
tillsammans med eventuella sidotjänster 
för icke-professionella kunder på dessa 
medlemsstaters territorier ska etablera en 
filial i unionen.
3. Kommissionen får anta ett beslut i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 95 med avseende på ett tredjeland 
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om reglerings- och tillsynssystemen i det 
tredjelandet säkerställer att företag som 
auktoriserats i tredjelandet uppfyller 
rättsligt bindande krav vars verkan 
motsvarar verkan av de krav som anges i 
denna förordning, i direktiv …/…/EU 
[nya MiFID] och i direktiv 2006/49/EG 
[kapitalkravsdirektivet] och deras 
tillämpningsföreskrifter och att det 
tredjelandet medger likvärdigt och 
ömsesidigt erkännande av det 
tillsynsregelverk som är tillämpligt på 
värdepappersföretag som är auktoriserade 
i enlighet med detta direktiv.
Ett tredjelands tillsynsregelverk kan 
betraktas som likvärdigt när regelverket 
uppfyller samtliga följande villkor:
(a) Företag som tillhandahåller 
investeringstjänster och utför 
investeringsverksamhet i det tredjelandet 
omfattas av auktorisation och av effektiv 
tillsyn och effektiva efterlevnadsåtgärder 
på fortlöpande basis.
(b) Företag som tillhandahåller 
investeringstjänster och utför 
investeringsverksamhet i det tredjelandet 
omfattas av tillräckliga kapitalkrav och 
ändamålsenliga krav som är tillämpliga 
på aktieägare och medlemmar av 
företagens ledningsorgan.
(c) Företag som tillhandahåller 
investeringstjänster och utför 
investeringsverksamhet omfattas av 
lämpliga organisatoriska krav avseende 
interna kontrollfunktioner.
(d) Det säkerställer öppenhet och 
integritet genom att förhindra 
marknadsmissbruk i form av 
insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan.
4. Det tredjelandsföretag som avses i 
punkt 1 ska lämna sin ansökan till den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
där det avser att etablera en filial efter det 
att kommissionen antagit det beslut där 
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det fastställs att reglerings- och 
tillsynssystemet i det tredjeland där 
tredjelandsföretaget är auktoriserat är 
likvärdigt med de krav som beskrivs i 
punkt 3.

Artikel 39b
Skyldighet att lämna information
Ett tredjelandsföretag som avser att 
utverka auktorisation för 
tillhandahållande av investeringstjänster 
eller utförande av investeringsverksamhet 
tillsammans med eventuella sidotjänster 
på en medlemsstats territorium ska 
överlämna följande uppgifter till den 
behöriga myndigheten i den 
medlemsstaten:
(a) Namnet på den myndighet som har 
ansvaret för tillsyn över företaget i det 
berörda tredjelandet. Om fler än en 
myndighet har ansvaret för tillsyn ska 
närmare uppgifter om respektive 
kompetensområden tillhandahållas.
(b) Alla relevanta närmare uppgifter om 
företaget (namn, rättslig form, säte och 
registrerad adress, medlemmar i 
ledningsorganet, relevanta aktieägare) 
och en verksamhetsplan med uppgifter om 
vilka investeringstjänster som ska 
tillhandahållas och/eller vilken 
investeringsverksamhet som ska utföras 
samt vilka sidotjänster som ska 
tillhandahållas och med uppgifter om 
filialens organisationsstruktur, inklusive 
en beskrivning av eventuell 
utkontraktering av väsentliga 
driftsfunktioner till tredje part.
(c) Namn på de personer som ansvarar 
för ledningen av filialen och relevanta 
dokument som styrker överensstämmelse 
med kraven enligt artikel 9.1 i direktiv 
…/…/EU [nya MiFID].
(d) Information om det startkapital som 
filialen fritt förfogar över.

Artikel 39c
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Beviljande av auktorisation
1. Den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där tredjelandsföretaget 
avser att etablera sin filial ska bevilja 
auktorisation endast när följande villkor 
är uppfyllda:
(a) Den behöriga myndigheten har 
förvissat sig om att villkoren enligt artikel 
41 i direktiv .../.../EU [nya MiFID] är 
uppfyllda.
(b) Den behöriga myndigheten har 
förvissat sig om att tredjelandsföretagets 
filial kommer att kunna följa 
bestämmelserna i punkt 3.
Tredjelandsföretaget ska inom 
sex månader efter det att en fullständig 
ansökan har lämnats in underrättas om 
huruvida auktorisation har beviljats eller 
inte.
2. Tredjelandsföretagets filial som 
auktoriserats i enlighet med punkt 1 ska 
fullgöra de skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 16, 17, 23, 24, 25, 27, 28.1 och 
30 i denna förordning och i artiklarna 
13–23 i direktiv …/…/EU [nya MiFID] 
och i de bestämmelser som antagits i 
enlighet med dessa artiklar och ska 
omfattas av tillsyn som utövas av den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
där auktorisationen beviljades.
Medlemsstaterna ska inte ställa några 
ytterligare krav på organisation och drift 
av filialen vad beträffar de aspekter som 
omfattas av detta direktiv.

Artikel 39d
Tillhandahållande av tjänster i andra 
medlemsstater
1. Ett tredjelandsföretag som
auktoriserats i enlighet med artikel 43 i 
direktiv …/…/EU [nya MiFID] ska kunna 
tillhandahålla de tjänster och den 
verksamhet som omfattas av 
auktorisationen i andra medlemsstater i 
unionen utan etablering av nya filialer. 
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För detta ändamål ska det lämna följande 
information till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
filialen är etablerad:
(a) Den medlemsstat där företaget avser 
att bedriva verksamhet.
(b) En verksamhetsplan som särskilt 
innehåller uppgifter om de 
investeringstjänster eller den 
investeringsverksamhet samt de 
sidotjänster som företaget avser att utföra 
i den medlemsstaten.
Den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där filialen är etablerad ska 
inom en månad från mottagandet av 
informationen vidarebefordra den till den 
behöriga myndighet i värdmedlemsstaten 
som utsetts till kontaktpunkt i enlighet 
med artikel 83.1 i direktiv …/…/EU [nya 
MiFID]. Tredjelandsföretaget får därefter 
börja tillhandahålla tjänsten eller 
tjänsterna i fråga i värdmedlemsstaten.
Tredjelandsföretaget ska skriftligen 
meddela den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där filialen är etablerad varje 
ändring av någon av de uppgifter som 
meddelats i enlighet med första stycket 
senast en månad innan ändringen 
genomförs. Den behöriga myndigheten i 
den medlemsstat där filialen är etablerad 
ska underrätta den behöriga myndigheten 
i värdmedlemsstaten om sådana 
ändringar.
Företaget ska fortsätta att omfattas av 
tillsyn som utövas av den medlemsstat där 
filialen är etablerad i enlighet med artikel 
43 i direktiv …/…/EU [nya MiFID].
2. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn i syfte att bestämma
(a) minimiinnehållet i de 
samarbetsarrangemang som avses i 
artikel 41.1 c i direktiv …/…/EU [nya 
MiFID], för att säkerställa att de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat som 
beviljar en auktorisation för ett 
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tredjelandsföretag kan utöva alla sina 
tillsynsbefogenheter enligt detta direktiv,
(b) detaljinnehållet i 
verksamhetsprogrammet i enlighet med 
kraven i artikel 42 b i direktiv …/…/EU 
[nya MiFID],
(c) detaljinnehållet i de dokument som rör 
ledningen av filialen i enlighet med 
kraven i artikel 42 c i direktiv …/…/EU 
[nya MiFID],
(d) detaljinnehållet i information 
avseende det startkapital som filialen fritt 
ska förfoga över i enlighet med kravet i 
artikel 42 d i direktiv …/…/EU [nya 
MiFID].
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den [XXX].
Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.
3. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande i syfte att 
fastställa standardformulär, mallar och 
förfaranden för tillhandahållandet av
information och för de underrättelser som 
föreskrivs i dessa punkter.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den 
[31 december 2016].
Kommissionen ges befogenhet att anta de 
tekniska standarder för genomförande 
som avses i första stycket i enlighet med 
artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.
4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 40 i fråga om åtgärder för att ange 
villkoren för bedömning av det tillräckliga 
startkapital som filialen fritt ska kunna 
förfoga över med beaktande av de 
investeringstjänster som filialen 
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tillhandahåller eller den 
investeringsverksamhet som filialen utför 
och typen av kunder för vilka dessa 
tjänster och denna verksamhet bör 
tillhandahållas.

Kapitel 1 b
Registrering och återkallelse av 

auktorisationer
Artikel 39e

Registrering
Medlemsstaterna ska registrera de företag 
som auktoriseras i enlighet med artikel 
41. Registret ska vara tillgängligt för 
allmänheten och ska innehålla 
information om de tjänster eller 
verksamheter tredjelandsföretagen är 
auktoriserade att tillhandahålla. Det ska 
uppdateras regelbundet. Varje 
auktorisation ska anmälas till Esma.
Esma ska upprätta en förteckning över 
samtliga tredjelandsföretag som är 
auktoriserade att tillhandahålla tjänster 
och utföra verksamhet i unionen. 
Förteckningen ska innehålla information 
om de tjänster eller verksamheter för vilka 
tredjelandsföretaget har auktoriserats och 
den ska uppdateras regelbundet. Esma 
ska offentliggöra denna förteckning på 
sin webbplats och hålla den uppdaterad.

Artikel 39f
Återkallelse av auktorisation
Den behöriga myndighet som beviljat en 
auktorisation enligt artikel 43 får 
återkalla den auktorisation som utfärdats 
för ett tredjelandsföretag om ett sådant 
företag
(a) inte utnyttjar auktorisationen inom 
tolv månader, uttryckligen avstår från 
auktorisationen eller inte har 
tillhandahållit några investeringstjänster 
eller bedrivit någon 
investeringsverksamhet under de 
föregående sex månaderna, såvida inte 
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den berörda medlemsstaten har 
bestämmelser om att auktorisationen 
förfaller i sådana fall,
(b) har erhållit auktorisationen genom att 
lämna falska uppgifter eller på något 
annat otillbörligt sätt,
(c) inte längre uppfyller de villkor på vilka 
auktorisationen beviljades,
(d) allvarligt och systematiskt har brutit 
mot de bestämmelser om villkor för 
verksamheten i värdepappersföretag som 
antagits i enlighet med detta direktiv och 
som är tillämpliga på tredjelandsföretag,
(e) omfattas av något i nationell 
lagstiftning angivet fall, utanför detta 
direktivs tillämpningsområde, som leder 
till återkallelse.
Varje återkallelse av en auktorisation ska 
anmälas till Esma.
Återkallelsen ska offentliggöras under en 
period av 5 år i den förteckning som 
upprättas enligt artikel 45.

Or. en

Motivering

Detta kapitel bör införas i förordningen och inte i direktivet.

Ändringsförslag 810
Olle Schmidt
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 40 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 41 
rörande artiklarna 2.3, 4.3, 6.2, 8.4, 10.2, 
11.2, 12.2, 13.7, 14.5, 14.6, 16.3, 18.2, 
18.3, 19.3, 20.3, 28.6, 29.6, 30.3, 31.8, 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 41 
rörande artiklarna 12(2), 14(6), 18(3), 
28(6), 29(6), 30(3), 31(8), 35(10) and 
45(2).
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32.6, 35.10 och 45.2.

Or. en

Motivering

Anpassning till tidigare ändringar.

Ändringsförslag 811
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom [två år efter den dag MiFIR börjar 
tillämpas i enlighet med artikel 41.2] ska 
kommissionen efter samråd med Esma 
lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om de 
praktiska effekterna av de 
överblickbarhetskrav som fastställs enligt 
artiklarna 3–6 och 9–12, i synnerhet vad 
avser tillämpningen och den fortsatta 
ändamålsenligheten för de undantag till 
kraven på insyn före handel som föreskrivs 
i artiklarna 3.2 samt 4.2 och 4.3.

1. Inom [två år efter den dag MiFIR börjar 
tillämpas i enlighet med artikel 41.2] ska 
kommissionen efter samråd med Esma 
lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om de 
praktiska effekterna av de 
överblickbarhetskrav som fastställs enligt 
artiklarna 3–12, i synnerhet vad avser 
tillämpningen och den fortsatta 
ändamålsenligheten för de undantag till 
kraven på insyn före handel som föreskrivs 
i artiklarna 3.2, 4.2 och 4.3 samt 8.

Or. en

Motivering

Överblickbarhetskravens verkningar på andra marknader än aktiemarknader måste noga 
undersökas eftersom detta begrepp är helt nytt.

Ändringsförslag 812
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inom [två år efter den dag MiFIR börjar 2. Inom [två år efter den dag MiFIR börjar 
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tillämpas i enlighet med artikel 41.2] ska 
kommissionen efter samråd med Esma 
lägga fram en rapport för rådet och 
Europaparlamentet som beskriver 
tillämpningen av artikel 13, inbegripet 
huruvida innehållet i och formatet för de 
rapporter som mottagits och utväxlats 
mellan behöriga myndigheter på ett 
övergripande sätt gör det möjligt att 
övervaka värdepappersföretagens 
verksamhet enligt artikel 13.1. 
Kommissionen får lägga fram lämpliga 
förslag, bland annat föreskrifter om att 
transaktioner ska rapporteras till ett system 
utsett av Esma i stället för till behöriga 
myndigheter, vilket system möjliggör för 
relevanta behöriga myndigheter att få 
tillträde till all den information som 
rapporteras enligt denna artikel.

tillämpas i enlighet med artikel 41.2] ska 
kommissionen efter samråd med Esma 
lägga fram en rapport för rådet och 
Europaparlamentet som beskriver 
tillämpningen av artikel 13, inbegripet 
huruvida innehållet i och formatet för de 
rapporter som mottagits och utväxlats 
mellan behöriga myndigheter på ett 
övergripande sätt gör det möjligt att 
övervaka värdepappersföretagens 
verksamhet enligt artikel 13.1. 
Kommissionen får lägga fram lämpliga 
förslag, bland annat föreskrifter om att 
transaktioner ska rapporteras till ett system 
utsett av Esma i stället för till behöriga 
myndigheter, vilket system möjliggör för 
relevanta behöriga myndigheter att få 
tillträde till all den information som 
rapporteras enligt denna artikel i realtid; 
det kan också fungera som en 
konsoliderad handelsinformationsenhet i 
enlighet med direktivet om marknader för 
finansiella instrument och om 
upphävande av direktiv 2004/39/EG 
(2011/0298(COD)) och som ett 
centraliserat samarbetssystem i enlighet 
med målen för förordningen om 
insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan (C7-0360/11), 
varigenom missbruk på olika marknader 
och i olika länder kan observeras.

Or. fi

Ändringsförslag 813
Kay Swinburne

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Inom [två år efter den dag MiFIR 
börjar tillämpas i enlighet med artikel 
41.2] ska kommissionen efter samråd med 
Esma lägga fram en rapport för 
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Europaparlamentet och rådet om 
huruvida det går att utveckla ett 
europeiskt system för bästa köp- och 
säljkurser i konsoliderad form, och om 
detta system skulle kunna utgöra en 
lämplig kommersiell lösning för att 
minska det asymmetriska 
informationsförhållandet mellan 
marknadsaktörerna och ett redskap för 
tillsynsmyndigheterna för att bättre 
övervaka kurssättningen på 
handelsplatserna.

Or. en

Motivering

Ett europeiskt system för bästa köp- och säljkurser skulle visserligen vara ett kostsamt system 
att införa i det aktuella handelslandskapet i Europa, men Esma bör överväga huruvida detta 
är något vi bör arbeta mot med hänsyn till att AU:s finansmarknader blir mer integrerade 
och avancerade.

Ändringsförslag 814
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande stycke ska läggas till i artikel 
67.2 i förordning [EMIR]: ”Ett centralt 
transaktionsregister ska överföra uppgifter 
till de behöriga myndigheterna i enlighet 
med kraven enligt artikel 23 i förordning 
[MiFIR].”

1. Följande stycke ska läggas till i artikel 
81.3 i förordning [EMIR]: ”Ett centralt 
transaktionsregister ska överföra uppgifter 
till de behöriga myndigheterna i enlighet 
med kraven enligt artikel 23 i förordning 
[MiFIR].”

Or. en

Ändringsförslag 815
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 44 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande stycke ska läggas till i artikel 1 i 
förordning [EMIR]:
”5a. Clearingkravet enligt artikel 4 och 
rapporteringskravet enligt artikel 9 ska 
inte tillämpas på derivatkontrakt som en 
ESCB-medlem är motpart till.
(Det bör förtydligas att den föreslagna 
ändringen av artikel 1 i förordningen 
[EMIR] är baserad på den kompromiss 
som nåddes i Europaparlamentet den 29 
mars 2012 i kammaren vid första 
behandlingen (kompromissen) och inte på 
kommissionens förslag av den 15 
september 2010 (COM(2010)0484) 
(kommissionens förslag).

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 816
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 44 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande stycke ska läggas till i artikel 
71.3 i förordning [EMIR]: ”Artiklarna [3] 
och [8] ska inte tillämpas på transaktioner 
inom grupper upp till fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande. Villkoren 2 a 
i och 2 a iv ska därför strykas från 
definitionen av transaktioner inom 
grupper i artikel [2a] i denna förordning 
under denna femårsperiod.”

Or. en

Ändringsförslag 817
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 44a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44a
Ändring av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 236/2012 om 
blankning och vissa aspekter av 

kreditswappar 
Artikel 10 i Europaparlamentets och 
rådets förordning om blankning och vissa 
aspekter av kreditswappar ändras på 
följande sätt: Artiklarna 5, 6, 7, 8, 12 och 
13 och artiklarna 18–29 ska gälla för 
fysiska eller juridiska personer som har 
sitt hemvist eller är etablerade i unionen 
eller i ett tredjeland.

Or. fr
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Motivering

För att undvika att den europeiska bestämmelsen kringgås och för att denna bestämmelse ska 
kunna tillämpas effektivt vore det önskvärt att avända MiFIR som en möjlighet att ändra 
artikel 10 så att lokaliseringsregeln och krisåtgärder gäller för fysiska eller juridiska 
personer som har sitt hemvist eller är etablerade i unionen eller i ett tredjeland.

Ändringsförslag 818
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befintliga tredjelandsföretag ska kunna 
fortsätta att tillhandahålla tjänster och 
verksamheter i medlemsstater i enlighet 
med nationella system fram till och med 
[fyra år efter den här förordningens 
ikraftträdande].

1. Befintliga tredjelandsföretag ska kunna 
fortsätta att tillhandahålla tjänster och 
verksamheter till icke-professionella 
kunder i medlemsstater i enlighet med 
nationella system fram till och med den 31 
december 2016

Or. en

Ändringsförslag 819
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Avdelning V i denna förordning ska 
inte tillämpas på transaktioner inom 
grupper upp till tre år efter denna 
förordnings ikraftträdande. Villkoren 2 a 
i och 2 a iv ska därför strykas från 
definitionen av transaktioner inom 
grupper i artikel [2a] i förordning [ ] 
(EMIR) under denna treårsperiod.

Or. en
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Ändringsförslag 820
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Avdelning V i denna förordning ska 
inte tillämpas på transaktioner inom 
grupper upp till fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande. Villkoren 2 a 
i och 2 a iv ska därför strykas från 
definitionen av transaktioner inom 
grupper i artikel [2a] i förordning (EMIR) 
under denna femårsperiod.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 821
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som specificerar en 
förlängning av perioden för tillämpning 
av punkt 2, med beaktande av de beslut 

utgår
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om likvärdighet som redan antagits av 
kommissionen i enlighet med artikel 37 
och den väntade utvecklingen vad avser 
tredjeländernas regelverk och 
tillsynssystem.

Or. en

Ändringsförslag 822
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 46 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas från och 
med [24 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande] med undantag av artiklarna 
2.3, 4.3, 6.2, 8.4, 10.2, 11.2, 12.2, 13.7, 
14.5, 14.6, 16.3, 18.2, 18.3, 19.3, 20.3, 
23.8, 24.5, 26, 28.6, 29.6, 30.3, 31, 32, 33, 
34 och 35, som ska tillämpas omedelbart 
efter denna förordnings ikraftträdande.

Denna förordning ska tillämpas från och 
med [24 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande] med undantag av artiklarna 
2.3, 4.3, 6.2, 8.4, 10.2, 11.2, 12.2, 13.7, 
14.5, 14.6, 16.3, 18.2, 18.3, 19.3, 20.3, 
23.8, 24.5, 25, 26, 28.6, 29.6, 30.3, 31, 32, 
33, 34 och 35, som ska tillämpas 
omedelbart efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 823
Pascal Canfin
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 46 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas från och 
med [24 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande] med undantag av artiklarna 
2.3, 4.3, 6.2, 8.4, 10.2, 11.2, 12.2, 13.7, 
14.5, 14.6, 16.3, 18.2, 18.3, 19.3, 20.3, 
23.8, 24.5, 26, 28.6, 29.6, 30.3, 31, 32, 33, 
34 och 35, som ska tillämpas omedelbart 

Denna förordning ska tillämpas från och 
med [12 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande] med undantag av artiklarna 
2.3, 4.3, 6.2, 8.4, 10.2, 11.2, 12.2, 13.7, 
14.5, 14.6, 16.3, 18.2, 18.3, 19.3, 20.3, 
23.8, 24.5, 26, 28.6, 29.6, 30.3, 31, 32, 33, 
34 och 35, som ska tillämpas omedelbart 
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efter denna förordnings ikraftträdande. efter denna förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 824
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 46 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För personer som tidigare inte omfattades 
av artikel 2.1 k i direktiv 2004/39/EG ska 
denna bestämmelse träda i kraft [två år 
efter ikraftträdandet av denna 
förordning].

Or. de

Motivering

I framtiden ska MiFIR tillämpas för nya deltagare som hittills inte omfattades av dess 
tillämpningsområde. De måste för första gången uppfylla de invecklade bestämmelserna och 
dessutom utföra omstruktureringar. Detta gäller inte för finansiella företag, som endast 
behöver uppfylla en del tilläggskrav. Det behövs därför en längre genomförandeperiod för 
dessa företag.


