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* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markeder for finansielle 
instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF 
(omarbejdning)
(KOM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2011)0656);

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt Parlamentet 
forslaget (C7-0382/2011);

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 
systematisk omarbejdning af retsakter1;

– der henviser til skrivelse af 1. marts 2012 fra Retsudvalget til Økonomi- og 
Valutaudvalget, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3;

– der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55;

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra 
Udviklingsudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0000/2012);

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget eller i 
udtalelsen fra den rådgivende gruppe, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i 
de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en 
kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer;

1. fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til 
henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den finansielle krise har afsløret 
svagheder i de finansielle markeders 
virkemåde og gennemsigtighed. 
Udviklingen på de finansielle markeder har 
gjort det klart, at der er behov for at styrke 
reguleringen af markederne for finansielle 
instrumenter for at øge gennemsigtigheden, 
beskytte investorerne bedre, styrke tilliden, 
mindske antallet af uregulerede områder og 
sikre, at de tilsynsførende tillægges 
passende beføjelser til at udføre deres 
opgaver.

(4) Den finansielle krise har afsløret 
svagheder i de finansielle markeders 
virkemåde og gennemsigtighed. 
Udviklingen på de finansielle markeder har 
gjort det klart, at der er behov for at styrke 
reguleringen af markederne for finansielle 
instrumenter, herunder hvor der på 
sådanne markeder handles "over the 
counter", for at øge gennemsigtigheden, 
beskytte investorerne bedre, styrke tilliden, 
mindske antallet af uregulerede områder og 
sikre, at de tilsynsførende tillægges 
passende beføjelser til at udføre deres 
opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der er international enighed blandt 
tilsynsorganer om, at svagheder i en række 
finansieringsinstitutters corporate 
governance, herunder mangelen på 
effektive kontrolmekanismer, har været en 
medvirkende faktor til den finansielle 
krise. Ved overdreven og uforsigtig 
risikotagning kan individuelle 
finansieringsinstitutter blive nødlidende, og 
der kan opstå systemiske problemer i 
medlemsstaterne og på verdensplan. 

(5) Der er international enighed blandt 
tilsynsorganer om, at svagheder i en række 
finansieringsinstitutters corporate 
governance, herunder mangelen på 
effektive kontrolmekanismer, har været en 
medvirkende faktor til den finansielle 
krise. Ved overdreven og uforsigtig 
risikotagning kan individuelle 
finansieringsinstitutter blive nødlidende, og 
der kan opstå systemiske problemer i 
medlemsstaterne og på verdensplan. 

                                                                                                                                                  
1 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
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Forkert adfærd hos selskaber, der leverer 
tjenesteydelser til kunder, kan skade 
investorerne og investortilliden. For at 
imødegå de potentielt skadelige virkninger 
af disse svagheder i corporate governance-
ordninger bør dette direktivs bestemmelser 
suppleres af mere detaljerede principper og 
minimumsstandarder. Disse principper og 
standarder bør finde anvendelse under 
hensyntagen til investeringsselskabernes 
art, størrelse og kompleksitet.

Forkert adfærd hos selskaber, der leverer 
tjenesteydelser til kunder, kan skade 
investorerne og investortilliden. For at 
imødegå de potentielt skadelige virkninger 
af disse svagheder i corporate governance-
ordninger bør dette direktivs bestemmelser 
suppleres af mere detaljerede principper og 
minimumsstandarder. Disse principper og 
standarder bør finde anvendelse under 
hensyntagen til investeringsselskabernes 
art, størrelse og kompleksitet. De 
pågældende foranstaltninger bør omfatte 
lofter for det antal bestyrelsesposter, som 
direktører for finansieringsinstitutter kan 
besætte. Disse foranstaltninger bør 
anvendes på en måde, der tager hensyn til 
kravene til en effektiv ledelse af sådanne 
institutter, samtidig med at det efter 
omstændighederne tillades direktører for 
sådanne selskaber at fortsætte med 
navnlig at fungere som direktører for 
nonprofitorganisationer i 
overensstemmelse med virksomhedernes 
sociale ansvar.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) På baggrund af ovenstående 
omarbejdes direktiv 2004/39/EF nu dels 
som nærværende nye direktiv og afløses 
dels af forordning (EU) nr. …/… (MiFIR). 
Disse to retsakter bør tilsammen danne det 
lovgivningsmæssige grundlag for de krav, 
der skal finde anvendelse på 
investeringsselskaber, regulerede 
markeder, udbydere af 
dataindberetningstjenester og 
tredjelandsselskaber, der yder 
investeringsservice eller udfører 

(7) På baggrund af ovenstående 
omarbejdes direktiv 2004/39/EF nu dels 
som nærværende nye direktiv og afløses 
dels af forordning (EU) nr. …/… (MiFIR). 
Disse to retsakter bør tilsammen danne det 
lovgivningsmæssige grundlag for de krav, 
der skal finde anvendelse på 
investeringsselskaber, regulerede 
markeder, udbydere af 
dataindberetningstjenester og 
finansieringsinstitutter i et tredjeland, der 
yder investeringsservice eller udfører 
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investeringsaktiviteter i Unionen. Dette 
direktiv bør derfor læses sammen med 
nævnte forordning. Dette direktiv bør 
indeholde de bestemmelser, der skal gælde 
for tilladelse til at udøve virksomhed, 
erhvervelse af en kvalificeret deltagelse, 
udøvelsen af etableringsretten og den frie 
udveksling af tjenesteydelser, betingelserne 
for drift af investeringsselskaber af hensyn 
til investorbeskyttelsen, 
tilsynsmyndighedernes beføjelser i hjem-
og værtsland samt sanktionsordningen. Da 
dette forslags hovedformål og genstand er 
at harmonisere de nationale bestemmelser 
på de nævnte områder, bør det baseres på 
artikel 53, stk. 1, i TEUF. Det bør ske i 
form af et direktiv, således at 
gennemførelsesbestemmelserne på de 
områder, det dækker, om nødvendigt kan 
tilpasses de særlige karakteristika ved hver 
medlemsstats marked og retssystem.

investeringsaktiviteter i Unionen. Dette 
direktiv bør derfor læses sammen med 
nævnte forordning. Dette direktiv bør 
indeholde de bestemmelser, der skal gælde 
for tilladelse til at udøve virksomhed, 
erhvervelse af en kvalificeret deltagelse, 
udøvelsen af etableringsretten og den frie 
udveksling af tjenesteydelser, betingelserne 
for drift af investeringsselskaber af hensyn 
til investorbeskyttelsen, 
tilsynsmyndighedernes beføjelser i hjem-
og værtsland samt sanktionsordningen. Da 
dette forslags hovedformål og genstand er 
at harmonisere de nationale bestemmelser 
på de nævnte områder, bør det baseres på 
artikel 53, stk. 1, i TEUF. Det bør ske i 
form af et direktiv, således at 
gennemførelsesbestemmelserne på de 
områder, det dækker, om nødvendigt kan 
tilpasses de særlige karakteristika ved hver 
medlemsstats marked og retssystem.
(Denne ændring vedrører hele teksten. 
Hvis den vedtages, skal der foretages 
rettelser i hele teksten.)

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Personer, der administrerer deres egne 
aktiver, og virksomheder, der ikke yder 
anden investeringsservice og/eller udøver 
andre investeringsaktiviteter end handel for 
egen regning, bør ikke være omfattet af 
dette direktiv, medmindre de er prisstillere 
eller medlemmer eller deltagere på et 
reguleret marked eller i en MHF, eller de 
udfører kundeordrer ved at handle for egen 
regning. Som en undtagelse bør personer, 
der handler for egen regning med 
finansielle instrumenter som medlemmer 

(14) Personer, der administrerer deres egne 
aktiver, og virksomheder, der ikke yder 
anden investeringsservice og/eller udøver 
andre investeringsaktiviteter end handel for 
egen regning, bør ikke være omfattet af 
dette direktiv, medmindre de er prisstillere 
eller medlemmer eller deltagere på et 
reguleret marked eller i en MHF, eller de 
udfører kundeordrer ved at handle for egen 
regning. Som en undtagelse bør personer, 
der handler for egen regning med 
finansielle instrumenter som medlemmer 
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eller deltagere på et reguleret marked eller i
en MHF, herunder som prisstillere i 
relation til råvarederivater, emissionskvoter 
eller derivater heraf, som en accessorisk 
aktivitet i forhold til deres hovederhverv, 
der på koncernniveau hverken er 
investeringsservice som omhandlet i dette 
direktiv eller bankydelser som omhandlet i 
direktiv 2006/48/EF, ikke være omfattet af 
dette direktiv. De tekniske kriterier for, 
hvornår en aktivitet er accessorisk i forhold 
til hovederhvervet, bør præciseres i 
delegerede retsakter. Handel for egen 
regning ved udførelse af kundeordrer bør 
omfatte selskaber, der udfører ordrer fra 
forskellige kunder ved at matche dem på 
grundlag af ejermatchning (back-to-back-
handel), hvorved de bør anses for at 
optræde som ejere og bør være underlagt 
dette direktivs bestemmelser om både 
udførelse af ordrer for kunders regning og 
handel for egen regning. Udførelse af 
ordrer vedrørende finansielle instrumenter 
som en accessorisk aktivitet mellem to 
personer, hvis hovederhverv på 
koncernniveau hverken er 
investeringsservice som omhandlet i dette 
direktiv eller bankydelser som omhandlet i 
direktiv 2006/48/EF, bør ikke anses for at 
være handel for egen regning ved udførelse 
af kundeordrer.

eller deltagere på et reguleret marked eller i 
en MHF, herunder som prisstillere i 
relation til råvarederivater, emissionskvoter 
eller derivater heraf, som en accessorisk 
aktivitet i forhold til deres hovederhverv, 
der på koncernniveau hverken er 
investeringsservice som omhandlet i dette 
direktiv eller bankydelser som omhandlet i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til 
at optage og udøve virksomhed som 
kreditinstitut1, ikke være omfattet af dette 
direktiv. De tekniske kriterier for, hvornår 
en aktivitet er accessorisk i forhold til 
hovederhvervet, bør præciseres i 
reguleringsmæssige tekniske standarder, 
der tager hensyn til de kriterier, som er 
fastlagt i dette direktiv. Handel for egen 
regning ved udførelse af kundeordrer bør 
omfatte selskaber, der udfører ordrer fra 
forskellige kunder ved at matche dem på 
grundlag af ejermatchning (back-to-back-
handel), hvorved de bør anses for at 
optræde som ejere og bør være underlagt 
dette direktivs bestemmelser om både 
udførelse af ordrer for kunders regning og 
handel for egen regning. Udførelse af 
ordrer vedrørende finansielle instrumenter 
som en accessorisk aktivitet mellem to 
personer, hvis hovederhverv på 
koncernniveau hverken er 
investeringsservice som omhandlet i dette 
direktiv eller bankydelser som omhandlet i 
direktiv 2006/48/EF, bør ikke anses for at 
være handel for egen regning ved udførelse 
af kundeordrer.
____________________

1 EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Medlemsstaterne bør sikre 
overholdelsen af retten til beskyttelse af 
personoplysninger i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og 
beskyttelse af privatlivets fred i den 
elektroniske kommunikationssektor 
(direktiv om databeskyttelse inden for 
elektronisk kommunikation), der finder 
anvendelse ved behandlingen af 
personoplysninger i medfør af dette 
direktiv. ESMA's behandling af 
personoplysninger i medfør af dette 
direktiv er underlagt Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 45/2001 af 18. december 2000 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne 
og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger.

udgår

Or. en



PR\895700DA.doc 11/143 PE485.882v01-00

DA

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Kommissionens direktiv 2006/73/EF 
af 10. august 2006 om gennemførelse af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF for så vidt angår de 
organisatoriske krav til og betingelserne for 
drift af investeringsselskaber samt 
definitioner af begreber med henblik på 
nævnte direktiv giver medlemsstaterne 
mulighed for at kræve registrering af 
telefonsamtaler eller elektroniske 
meddelelser vedrørende kundeordrer som 
led i de organisatoriske krav til 
investeringsselskaber. Registrering af 
telefonsamtaler eller elektroniske 
meddelelser vedrørende kundeordrer er 
forenelig med Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder og 
er begrundet i behovet for at styrke 
investorbeskyttelsen, forbedre 
markedsovervågningen og øge 
retssikkerheden i investeringsselskabernes 
og deres kunders interesse. At det er vigtigt 
at råde over sådanne registreringer, er også 
nævnt i den tekniske rådgivning til Europa-
Kommissionen, som Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalg udsendte den 29. 
juli 2010. Af disse grunde bør der i dette 
direktiv fastsættes principper for en generel 
ordning for registrering af telefonsamtaler 
eller elektroniske meddelelser vedrørende 
kundeordrer.

(42) Kommissionens direktiv 2006/73/EF 
af 10. august 2006 om gennemførelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/39/EF for så vidt angår de 
organisatoriske krav til og betingelserne for 
drift af investeringsselskaber samt 
definitioner af begreber med henblik på 
nævnte direktiv giver medlemsstaterne 
mulighed for at kræve registrering af 
telefonsamtaler eller elektroniske 
meddelelser vedrørende kundeordrer som 
led i de organisatoriske krav til 
investeringsselskaber. Registrering af 
telefonsamtaler eller elektroniske 
meddelelser vedrørende kundeordrer er 
forenelig med Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder og 
er begrundet i behovet for at styrke 
investorbeskyttelsen, forbedre 
markedsovervågningen og øge 
retssikkerheden i investeringsselskabernes 
og deres kunders interesse. At det er vigtigt 
at råde over sådanne registreringer, er også 
nævnt i den tekniske rådgivning til Europa-
Kommissionen, som Det Europæiske 
Værdipapirtilsynsudvalg udsendte den 29. 
juli 2010. Af disse grunde bør der i dette 
direktiv fastsættes principper for en generel 
ordning for registrering af telefonsamtaler 
eller elektroniske meddelelser vedrørende 
kundeordrer eller fyldestgørende 
dokumentation for indholdet af sådanne 
telefonsamtaler eller elektroniske 
meddelelser, f.eks. i form af referater.

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Medlemsstaterne bør sikre retten til 
beskyttelse af personoplysninger i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1995/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og direktiv 
2002/58/EF. Denne beskyttelse bør navnlig 
udvides til også at omfatte optagelse af 
telefonsamtaler og elektroniske 
meddelelser, jf. artikel 13.

(43) Medlemsstaterne bør sikre 
overholdelsen af retten til beskyttelse af 
personoplysninger i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger1 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og 
beskyttelse af privatlivets fred i den 
elektroniske kommunikationssektor2

(direktiv om databeskyttelse inden for 
elektronisk kommunikation), som 
regulerer behandlingen af 
personoplysninger i medfør af dette 
direktiv. Denne beskyttelse bør navnlig 
udvides til også at omfatte optagelse af 
telefonsamtaler og elektroniske 
meddelelser. Behandlingen af 
personoplysninger ved den europæiske 
tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed) (ESMA), som 
er oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1095/20103, i 
forbindelse med anvendelsen af dette 
direktiv er underlagt Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 45/2001 af 18. december 2000 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne 
og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger4.
____________________

1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
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2 EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.
3 EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.
4 EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Anvendelsen af handelsteknologi har 
udviklet sig betydeligt i det seneste årti og 
er nu meget udbredt blandt 
markedsdeltagerne. Mange 
markedsdeltagere anvender nu algoritmisk 
handel, hvor en computeralgoritme 
automatisk bestemmer visse aspekter af en 
ordre med minimal eller ingen menneskelig 
medvirken. En særlig form for algoritmisk 
handel er højfrekvenshandel, hvor et 
handelssystem meget hurtigt analyserer 
data eller signaler fra markedet og derefter 
reagerer på analysen ved at afgive eller 
opdatere et stort antal ordrer på meget kort 
tid. Højfrekvenshandel foregår typisk ved, 
at handlerne anvender deres egen kapital til 
at handle med, og er som regel - snarere 
end en egentlig strategi - det forhold, at der 
anvendes avanceret teknologi til at 
gennemføre mere traditionelle strategier 
som f.eks. prisstillelse eller arbitrage.

(44) Anvendelsen af handelsteknologi har 
udviklet sig betydeligt i det seneste årti og 
er nu meget udbredt blandt 
markedsdeltagerne. Mange 
markedsdeltagere anvender nu algoritmisk 
handel, hvor en computeralgoritme 
automatisk bestemmer visse aspekter af en 
ordre med minimal eller ingen menneskelig 
medvirken. En særlig form for algoritmisk
handel er højfrekvenshandel, hvor et 
handelssystem meget hurtigt analyserer 
data eller signaler fra markedet, typisk i 
millisekunder eller mikrosekunder, og 
derefter reagerer på analysen ved at afgive 
eller opdatere et stort antal ordrer på meget 
kort tid. Højfrekvenshandel foregår typisk 
ved, at handlerne anvender deres egen 
kapital til at handle med, og indebærer ofte 
- snarere end en egentlig strategi - at der 
anvendes avanceret teknologi til at 
gennemføre mere traditionelle strategier 
som f.eks. prisstillelse eller arbitrage.

Or. en
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Anvendelsen af handelsteknologi har 
betydet, at investorerne handler hurtigere, i 
større omfang og på en mere kompleks 
måde. Teknologien har desuden sat 
markedsdeltagerne i stand til at give deres 
kunder direkte adgang til markederne via 
deres handelsfaciliteter, enten i form af 
direkte elektronisk adgang eller 
sponsoreret og direkte adgang. 
Handelsteknologien har gavnet markedet 
og markedsdeltagerne generelt i form af 
større deltagelse i markederne, øget 
likviditet, mindre spread, mindre kortfristet 
volatilitet og muligheder for bedre 
udførelse af ordrer for kunder. Den er dog 
også forbundet med en række potentielle 
risici såsom øget risiko for overbelastning 
af markedspladsernes systemer på grund af 
store mængder ordrer og risikoen for, at 
algoritmisk handel genererer dobbelte eller 
fejlagtige ordrer eller på anden måde 
fungerer dårligt, så det skaber forstyrrelser 
på markedet. Herudover er der en risiko 
for, at algoritmiske handelssystemer 
overreagerer på andre 
markedsbegivenheder, hvilket kan 
forstærke volatiliteten, hvis der i forvejen 
er et problem på markedet. Endelig kan 
algoritmisk handel eller højfrekvenshandel 
anvendes til visse former for misbrug.

(46) Anvendelsen af 
højfrekvenshandelsteknologi har betydet, 
at investorerne handler hurtigere, i større 
omfang og på en mere kompleks måde. 
Teknologien har desuden sat 
markedsdeltagerne i stand til at give deres 
kunder direkte adgang til markederne via 
deres handelsfaciliteter, enten i form af 
direkte elektronisk adgang eller 
sponsoreret og direkte adgang. 
Handelsteknologien har gavnet markedet 
og markedsdeltagerne generelt i form af 
større deltagelse i markederne, øget 
likviditet, mindre spread, mindre kortfristet 
volatilitet og muligheder for bedre 
udførelse af ordrer for kunder. Denne 
højfrekvenshandelsteknologi er dog også 
forbundet med en række potentielle risici 
såsom øget risiko for overbelastning af 
markedspladsernes systemer på grund af 
store mængder ordrer og risikoen for, at 
algoritmisk handel genererer dobbelte eller 
fejlagtige ordrer eller på anden måde 
fungerer dårligt, så det skaber forstyrrelser 
på markedet. Herudover er der en risiko 
for, at algoritmiske handelssystemer 
overreagerer på andre 
markedsbegivenheder, hvilket kan 
forstærke volatiliteten, hvis der i forvejen 
er et problem på markedet. Endelig kan 
algoritmisk handel eller højfrekvenshandel 
anvendes til visse former for misbrug.

Or. en
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Disse potentielle risici ved øget 
anvendelse af teknologi kan bedst 
afhjælpes ved en kombination af specifikke 
risikokontrolforanstaltninger rettet mod 
selskaber, som benytter sig af algoritmisk 
handel eller højfrekvenshandel, og andre 
foranstaltninger rettet mod operatører af 
markedspladser, som disse selskaber har 
adgang til. Det er ønskeligt at sikre, at alle 
højfrekvenshandelsselskaber, som er 
direkte medlemmer af en markedsplads, 
meddeles tilladelse. Dette skulle sikre, at 
de er omfattet af direktivets organisatoriske 
krav og er underlagt passende tilsyn.

(47) Disse potentielle risici ved øget 
anvendelse af teknologi kan bedst 
afhjælpes ved en kombination af specifikke 
risikokontrolforanstaltninger rettet mod 
selskaber, som benytter sig af algoritmisk 
handel eller højfrekvenshandel, og andre 
foranstaltninger rettet mod operatører af 
alle markedspladser, som disse selskaber 
har adgang til. Det er ønskeligt at sikre, at 
alle højfrekvenshandelsselskaber, som er 
direkte medlemmer af en markedsplads, 
meddeles tilladelse. Dette skulle sikre, at 
de er omfattet af direktivets organisatoriske 
krav og er underlagt passende tilsyn. Der 
bør også sættes en stopper for praksis i 
form af direkte elektronisk adgang for at 
undgå risikoen for, at selskaber med 
utilstrækkelige kontrolforanstaltninger 
skaber ureglementerede markedsvilkår, 
og sikre, at markedsdeltagerne kan 
identificeres og stilles til ansvar for alle 
ureglementerede vilkår, som de er skyld i.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Både selskaber og markedspladser bør 
sørge for, at det ved hjælp af solide 
foranstaltninger sikres, at automatiseret 
handel ikke skaber forstyrrelser på 
markedet og ikke kan misbruges. 
Markedspladserne bør desuden sikre, at 
deres handelssystemer er 

(48) Både selskaber og markedspladser bør 
sørge for, at det ved hjælp af solide 
foranstaltninger sikres, at 
højfrekvenshandel og automatiseret handel 
ikke skaber forstyrrelser på markedet og 
ikke kan misbruges. Markedspladserne bør 
desuden sikre, at deres handelssystemer er 



PE485.882v01-00 16/143 PR\895700DA.doc

DA

modstandsdygtige og behørigt afprøvet 
med henblik på at behandle øgede 
ordrestrømme eller modstå markedsstress, 
og at handelen automatisk kan afbrydes 
midlertidigt i tilfælde af pludselige, 
uventede prisudsving.

modstandsdygtige og behørigt afprøvet 
med henblik på at behandle øgede 
ordrestrømme eller modstå markedsstress, 
og at handelen automatisk kan afbrydes 
midlertidigt i tilfælde af pludselige, 
uventede prisudsving.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 48 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48a) Det er også nødvendigt at sikre, at 
markedspladsernes gebyrstrukturer er 
gennemsigtige, ikke-diskriminerende og 
retfærdige, og at de ikke er struktureret 
således, at de fremmer ureglementerede 
markedsvilkår. Det bør derfor sikres, at 
der opkræves højere gebyrer for praksis i 
form af annullering af store mængder 
eller dele af ordrer, som kunne skabe 
sådanne ureglementerede vilkår.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Ud over foranstaltninger vedrørende 
algoritmisk handel og højfrekvenshandel 
bør der indføres kontrolforanstaltninger 
vedrørende investeringsselskaber, der 
giver deres kunder direkte elektronisk 
adgang til markederne, da der kan 
handles elektronisk via et sådant selskab, 
samt vedrørende en række lignende risici. 

udgår



PR\895700DA.doc 17/143 PE485.882v01-00

DA

Selskaber, der tilbyder direkte elektronisk 
adgang, bør desuden sikre, at de personer, 
der anvender en sådan tjeneste, er 
behørigt kvalificerede, og at anvendelsen 
af tjenesten er omfattet af 
risikokontrolforanstaltninger. 
Enkelthederne i de organisatoriske krav 
til disse nye former for handel bør 
fastlægges nærmere i delegerede 
retsakter. Dette skulle sikre, at kravene 
kan ændres, når det er nødvendigt for at 
tage højde for yderligere innovation og 
udvikling på området.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49a) Højfrekvenshandel fremmes 
gennem samhusning af 
markedsdeltagernes faciliteter i tæt fysisk 
nærhed af matchingmaskinen på en 
markedsplads. For at sikre ordentlige og 
retfærdige handelsvilkår er det vigtigt at 
kræve, at markedspladserne leverer 
sådanne samhusningstjenester på et ikke-
diskriminerende, retfærdigt og 
gennemsigtigt grundlag.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 51 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51a) Medlemsstaterne sikrer navnlig, at 
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produkterne i tilfælde, hvor 
investeringsselskaber udformer 
investeringsprodukter eller strukturerede 
indskud med henblik på salg til 
professionelle kunder eller detailkunder, 
er udformet således, at de opfylder 
behovene på et afgrænset målmarked i 
den relevante kundekategori. 
Medlemsstaterne påser endvidere, at 
investeringsselskabet træffer rimelige 
forholdsregler til at sikre, at 
investeringsproduktet markedsføres og 
distribueres til kunder inden for 
målgruppen.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) For at give investorerne alle relevante 
oplysninger bør der stilles krav om, at 
investeringsselskaber, der yder 
investeringsrådgivning, præciserer 
grundlaget for deres rådgivning, navnlig 
hvilke produkter de tager med i betragtning 
ved personlige anbefalinger til kunder, 
hvorvidt deres investeringsrådgivning er 
uafhængig, og hvorvidt de giver kunderne 
en løbende vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters 
hensigtsmæssighed. Det bør også kræves, 
at investeringsselskaber forklarer deres 
kunder, hvorfor de giver dem de 
pågældende råd. For yderligere at 
præcisere regelsættet for 
investeringsrådgivning og samtidig give 
investeringsselskaber og kunder en vis 
valgfrihed, bør der fastsættes betingelser 
for leveringen af denne tjenesteydelse, når 
selskaberne meddeler kunderne, at den 
leveres på uafhængigt grundlag. For at 

(52) For at give investorerne alle relevante 
oplysninger bør der stilles krav om, at 
investeringsselskaber, der yder 
investeringsrådgivning, præciserer 
grundlaget for deres rådgivning, navnlig 
hvilke produkter de tager med i betragtning 
ved personlige anbefalinger til kunder, 
hvorvidt investeringsrådgivningen ydes 
sammen med en accept eller modtagelse 
af tilskyndelser fra tredjemand, og 
hvorvidt investeringsselskaberne giver 
kunderne en periodisk vurdering af de 
anbefalede finansielle instrumenters 
hensigtsmæssighed. Det bør også kræves, 
at investeringsselskaber forklarer deres 
kunder, hvorfor de giver dem de 
pågældende råd. For yderligere at 
præcisere regelsættet for 
investeringsrådgivning og samtidig give 
investeringsselskaber og kunder en vis 
valgfrihed, bør der fastsættes betingelser 
for leveringen af denne tjenesteydelse, når 
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styrke investorbeskyttelsen og skabe større 
klarhed for kunderne om den 
tjenesteydelse, de modtager, bør 
selskabernes mulighed for at acceptere 
eller modtage tilskyndelser fra 
tredjemand, herunder især udstedere eller 
produktleverandører, yderligere 
begrænses, når de leverer 
investeringsrådgivning på uafhængigt 
grundlag og yder porteføljepleje. I 
sådanne tilfælde bør kun begrænsede 
naturalieydelser såsom indføring i 
produkternes karakteristika være tilladt, 
forudsat at de ikke forhindrer 
investeringsselskaberne i at handle i 
kundernes bedste interesse som præciseret 
i direktiv 2006/73/EF.

selskaberne meddeler kunderne, at 
rådgivningen ydes sammen med accept 
eller modtagelse af tilskyndelser fra 
tredjemand. Når investeringsselskabet 
yder porteføljepleje, bør det forud for 
aftalen informere kunden om det 
forventede omfang af tilskyndelser, og de 
periodiske rapporter bør indeholde 
oplysninger om alle tilskyndelser, der er 
betalt og modtaget.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) De oplysninger, 
investeringsselskaberne stiller til rådighed 
for deres kunder vedrørende deres 
ordreudførelsespolitik, er ofte af generel og 
standardiseret karakter og giver ikke 
kunderne mulighed for at forstå, hvordan 
en ordre udføres, eller for at efterprøve, om 
selskaberne efterlever deres forpligtelse til 
at udføre ordrer på de for kunderne 
gunstigste vilkår. For at styrke 
investorbeskyttelsen bør principperne 
vedrørende de oplysninger, 
investeringsselskaber giver deres kunder 
om ordreudførelsespolitikken, præciseres, 
og selskaberne bør pålægges en gang om 
året og for hver kategori af finansielle 
instrumenter at offentliggøre de vigtigste 
handelssteder, hvor de har udført 
kundeordrer i det forudgående år.

(60) De oplysninger, 
investeringsselskaberne stiller til rådighed 
for deres kunder vedrørende deres 
ordreudførelsespolitik, er ofte af generel og 
standardiseret karakter og giver ikke 
kunderne mulighed for at forstå, hvordan 
en ordre udføres, eller for at efterprøve, om 
selskaberne efterlever deres forpligtelse til 
at udføre ordrer på de for kunderne 
gunstigste vilkår. For at styrke 
investorbeskyttelsen bør principperne 
vedrørende de oplysninger,
investeringsselskaber giver deres kunder 
om ordreudførelsespolitikken, præciseres, 
og selskaberne bør pålægges en gang om 
året og for hver kategori af finansielle 
instrumenter at offentliggøre de vigtigste 
handelssteder, hvor de har udført 
kundeordrer i det forudgående år, og at 
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tage hensyn til disse oplysninger og til de 
oplysninger, som markedspladserne 
offentliggør om udførelseskvaliteten i 
deres strategier vedrørende "best 
execution".

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) Den finansielle krise har vist, at ikke-
detailkunders evne til at vurdere risiciene i 
forbindelse med deres investeringer, er 
begrænset. Det bør slås fast, at reglerne om 
god forretningsskik skal håndhæves for så 
vidt angår de investorer, der har størst 
behov for beskyttelse, men de krav, der 
gælder for forskellige kategorier af kunder, 
bør også afstemmes bedre. I den 
forbindelse bør en række oplysnings- og 
indberetningskrav udvides til også at 
omfatte forholdet til godkendte modparter. 
Der bør navnlig gælde relevante krav med 
hensyn til beskyttelse af kunders finansielle 
instrumenter og midler samt oplysning og 
indberetning vedrørende mere komplekse 
finansielle instrumenter og transaktioner. 
For bedre at kunne klassificere kommuner 
og andre lokale offentlige myndigheder
bør disse være klart udelukket fra listen 
over godkendte modparter og kunder, der 
anses for at være professionelle kunder, 
samtidig med at de fortsat skal have 
mulighed for at anmode om at blive 
behandlet som professionelle kunder.

(67) Den finansielle krise har vist, at ikke-
detailkunders evne til at vurdere risiciene i 
forbindelse med deres investeringer, er 
begrænset. Det bør slås fast, at reglerne om 
god forretningsskik skal håndhæves for så 
vidt angår de investorer, der har størst 
behov for beskyttelse, men de krav, der 
gælder for forskellige kategorier af kunder, 
bør også afstemmes bedre. I den 
forbindelse bør en række oplysnings- og 
indberetningskrav udvides til også at 
omfatte forholdet til godkendte modparter. 
Der bør navnlig gælde relevante krav med 
hensyn til beskyttelse af kunders finansielle 
instrumenter og midler samt oplysning og 
indberetning vedrørende mere komplekse 
finansielle instrumenter og transaktioner. 
For bedre at afspejle kommuners og andre 
lokale offentlige myndigheders opgaver, 
som ikke bør bestå i at drive forretning på 
basis af spekulative instrumenter, bør 
disse være klart udelukket fra listen over 
godkendte modparter og kunder, der anses 
for at være professionelle kunder, samtidig 
med at de fortsat skal have mulighed for at 
anmode om at blive behandlet som 
professionelle kunder.

Or. en
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 69

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(69) Medlemsstaterne skal beskytte fysiske 
personers ret til privatlivets fred i 
forbindelse med behandlingen af 
personoplysninger i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1995/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(73) Leveringen af tjenesteydelser til 
detailkunder bør altid forudsætte, at der er 
etableret en filial i Unionen. I forbindelse 
med oprettelsen af en filial bør der gælde et 
krav om tilladelse og tilsyn i Unionen. Der 
bør indføres passende ordninger for 
samarbejde mellem den berørte 
kompetente myndighed og den kompetente 
myndighed i tredjelandet. Filialen bør have 
fri rådighed over en tilstrækkelig 
startkapital. Når der er meddelt tilladelse, 
bør filialen være underlagt tilsyn i den 
medlemsstat, hvor den er etableret; det 
pågældende tredjelandsselskab bør med 
forbehold af underretning kunne levere 
tjenesteydelser i andre medlemsstater 
gennem den filial, der er meddelt tilladelse 
og omfattet af tilsyn. Leveringen af 
tjenesteydelser, som ikke går gennem en 

(73) Leveringen af tjenesteydelser til 
detailkunder eller til kunder, der har valgt 
at give afkald på visse beskyttelser for at 
blive behandlet som professionelle 
kunder, bør altid forudsætte, at der er 
etableret en filial i Unionen. I forbindelse 
med oprettelsen af en filial bør der gælde et 
krav om tilladelse og tilsyn i Unionen. Der 
bør indføres passende ordninger for 
samarbejde mellem den berørte 
kompetente myndighed og den kompetente 
myndighed i tredjelandet. Filialen bør have 
fri rådighed over en tilstrækkelig 
startkapital. Når der er meddelt tilladelse, 
bør filialen være underlagt tilsyn i den 
medlemsstat, hvor den er etableret; det 
pågældende tredjelandsselskab bør med 
forbehold af underretning kunne levere 
tjenesteydelser i andre medlemsstater 
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filial, bør være begrænset til godkendte 
modparter. Disse tjenesteydelser bør 
desuden være underlagt registrering hos 
ESMA og tilsyn i tredjelandet. Der bør 
iværksættes passende ordninger for 
samarbejde mellem ESMA og de 
kompetente myndigheder i tredjelandet.

gennem den filial, der er meddelt tilladelse 
og omfattet af tilsyn. Leveringen af 
tjenesteydelser, som ikke går gennem en 
filial, bør være begrænset til godkendte 
modparter. Disse tjenesteydelser bør 
desuden være underlagt registrering hos 
ESMA og tilsyn i tredjelandet. Der bør 
iværksættes passende ordninger for 
samarbejde mellem ESMA og de 
kompetente myndigheder i tredjelandet.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Betragtning 78

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(78) Indførelsen af en kommerciel løsning 
vedrørende konsolideret løbende 
handelsinformation (om aktier) forventes at 
bidrage til et mere integreret europæisk 
marked og gøre det nemmere for 
markedsdeltagerne at få adgang til en 
konsolideret oversigt over de 
handelsgennemsigtighedsoplysninger, der 
er til rådighed. Den påtænkte løsning er 
baseret på, at der meddeles tilladelse til 
leverandører, som arbejder efter 
forudfastsatte og tilsynsunderlagte 
parametre og konkurrerer med hinanden, så 
der kan opnås teknisk meget avancerede, 
innovative løsninger, som i størst muligt 
omfang kommer markedet til gode.

(78) Da der nu er indført en 
markedsstruktur, som giver mulighed for 
konkurrence mellem forskellige 
markedspladser, er det vigtigt, at der 
snarest muligt indføres en konsolideret 
løbende handelsinformation. Indførelsen 
af en kommerciel løsning vedrørende 
konsolideret løbende handelsinformation 
(om aktier) forventes at bidrage til et mere 
integreret europæisk marked og gøre det 
nemmere for markedsdeltagerne at få 
adgang til en konsolideret oversigt over de 
handelsgennemsigtighedsoplysninger, der 
er til rådighed. Den påtænkte løsning er 
baseret på, at der meddeles tilladelse til 
leverandører, som arbejder efter 
forudfastsatte og tilsynsunderlagte 
parametre og konkurrerer med hinanden, så 
der kan opnås teknisk meget avancerede, 
innovative løsninger, som i størst muligt 
omfang kommer markedet til gode. For at 
fremme en snarlig udvikling af en 
levedygtig konsolideret løbende 
handelsinformation bør Kommissionen 
snarest muligt vedtage delegerede 
retsakter med nærmere detaljer om den 
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informationsforpligtelse, der påhviler 
udbydere af en konsolideret løbende 
handelsinformation.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Betragtning 85

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(85) De kompetente myndigheder bør 
tillægges udtrykkelige beføjelser til at 
lægge loft over de muligheder, en person 
eller en kategori af personer har for at 
indgå en derivataftale vedrørende en 
råvare. Et sådant loft bør kunne anvendes 
på både individuelle transaktioner og 
positioner, som er opbygget over længere 
tid. Især i sidstnævnte tilfælde bør den 
kompetente myndighed sikre, at disse 
positionslofter er ikke-diskriminerende, 
klart definerede, tager behørigt hensyn til 
det pågældende markeds særlige 
karakteristika og er nødvendige for at sikre 
markedets integritet og ordentlige funktion.

(85) De kompetente myndigheder bør 
tillægges udtrykkelige beføjelser til at 
lægge loft over de muligheder, en person 
eller en kategori af personer har for at 
indgå en derivataftale vedrørende en 
råvare. Et sådant loft bør kunne anvendes 
på både individuelle transaktioner og 
positioner, som er opbygget over længere 
tid. Især i sidstnævnte tilfælde bør den 
kompetente myndighed sikre, at disse 
positionslofter er ikke-diskriminerende, 
klart definerede, tager behørigt hensyn til 
det pågældende markeds særlige 
karakteristika og er nødvendige for at sikre 
markedets integritet og ordentlige funktion. 
Lofterne bør navnlig sondre mellem 
positioner, der objektivt set begrænser den 
risiko, som er direkte knyttet til 
forretningsmæssige aktiviteter i 
forbindelse med råvarer og andre 
positioner.

Or. en
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Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Betragtning 86

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(86) Alle markedspladser, der tilbyder 
handel med råvarederivater, bør indføre 
passende begrænsninger eller egnede 
alternative ordninger med henblik på at 
støtte likviditeten, forebygge 
markedsmisbrug og sikre korrekte 
prisdannelses- og afviklingsvilkår. ESMA 
bør offentliggøre og ajourføre en liste i 
resuméform over samtlige sådanne 
gældende foranstaltninger. Disse 
begrænsninger eller ordninger bør 
anvendes på en ensartet måde og tage 
hensyn til det pågældende markeds særlige 
karakteristika. Hvem de gælder for og 
eventuelle undtagelser bør - ligesom de 
relevante kvantitative tærskler, der udgør 
begrænsningerne, eller som kan udløse 
andre forpligtelser - være klart defineret. 
Kommissionen bør tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter, bl.a. med 
henblik på at undgå eventuelle forskelle i 
begrænsningernes eller ordningernes
virkninger ved disses anvendelse på 
sammenlignelige kontrakter på forskellige 
markedspladser.

(86) Alle markedspladser, der tilbyder 
handel med råvarederivater, bør indføre 
passende begrænsninger med henblik på at 
støtte likviditeten, forebygge 
markedsmisbrug og sikre korrekte 
prisdannelses- og afviklingsvilkår. ESMA 
bør offentliggøre og ajourføre en liste i 
resuméform over samtlige sådanne 
gældende foranstaltninger. Disse 
begrænsninger bør anvendes på en ensartet 
måde og tage hensyn til det pågældende 
markeds særlige karakteristika. Hvem de 
gælder for og eventuelle undtagelser bør -
ligesom de relevante kvantitative tærskler, 
der udgør begrænsningerne, eller som kan 
udløse andre forpligtelser - være klart 
defineret. Kommissionen bør tillægges 
beføjelse til at vedtage 
reguleringsmæssige tekniske standarder, 
bl.a. med henblik på at undgå eventuelle 
forskelle i begrænsningernes virkninger 
ved disses anvendelse på sammenlignelige 
kontrakter på forskellige markedspladser.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Betragtning 86 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(86a) Medlemsstaterne stiller krav om, at 
regulerede markeder samt operatører af 
multilaterale handelsfaciliteter (MHF'er) 
og organiserede handelsfaciliteter 
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(OHF'er), der optager råvarederivater til 
handel eller handler dermed, som 
supplement til forudgående positionslofter 
anvender andre kontrolforanstaltninger 
vedrørende positioner, der er nødvendige 
for at sikre markedernes ordentlige 
funktion, og navnlig at begrænse 
mulighederne for, at indehavere af store 
positioner kan manipulere markedet for 
derivatet, den underliggende råvare, det 
underliggende aktiv eller den 
underliggende rettighed, samt sikre, at 
markedsdeltagerne har indført de 
ordninger, som er nødvendige for fysisk at 
indgå aftalen, hvor dette er relevant. Disse 
kontrolforanstaltninger bør rumme 
mulighed for, at markedspladsen kræver 
af medlemmerne eller deltagerne, at de 
bringer en position til ophør eller 
reducerer den.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Betragtning 105

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(105) Fra den første fremsendelse af 
foreslåede ændringer og 
gennemførelsesforanstaltninger bør 
Europa-Parlamentet have en frist på tre 
måneder til at behandle dem og afgive 
udtalelse. I hastende og behørigt 
begrundede tilfælde bør det være muligt 
at afkorte denne frist. Såfremt Europa-
Parlamentet vedtager en beslutning inden 
for denne frist, bør Kommissionen på ny 
behandle de foreslåede ændringer eller 
foranstaltninger.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Betragtning 106

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(106) For at opfylde dette direktivs 
målsætninger bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten for så vidt angår enkeltheder 
vedrørende undtagelser, præciseringen af 
definitioner, kriterierne for vurdering af et 
investeringsselskabs påtænkte erhvervelser, 
de organisatoriske krav til 
investeringsselskaber, håndteringen af 
interessekonflikter, forpligtelser med 
hensyn til god forretningsskik i forbindelse 
med ydelsen af investeringsservice, 
udførelsen af ordrer på de for kunden 
gunstigste betingelser, behandlingen af 
kundeordrer, transaktioner med godkendte 
modparter, SMV-vækstmarkeder, 
kriterierne for vurdering af 
tredjelandsselskabers startkapital, 
foranstaltninger vedrørende systemers 
modstandsdygtighed, automatisk 
afbrydelse af handelen og elektronisk 
handel, finansielle instrumenters optagelse 
til handel, suspension af handelen med og 
fjernelse fra handelen af finansielle 
instrumenter, lofter for 
positionsrapportering efter kategori af 
handlende samt samarbejde mellem 
kompetente myndigheder. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

(106) Beføjelsen til at vedtage retsakter 
bør delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten for så vidt angår enkeltheder 
vedrørende undtagelser, præciseringen af 
visse definitioner, kriterierne for vurdering 
af et investeringsselskabs påtænkte 
erhvervelser, de organisatoriske krav til 
investeringsselskaber, håndteringen af 
interessekonflikter, forpligtelser med 
hensyn til god forretningsskik i forbindelse 
med ydelsen af investeringsservice, 
udførelsen af ordrer på de for kunden 
gunstigste betingelser, behandlingen af 
kundeordrer, transaktioner med godkendte 
modparter, SMV-vækstmarkeder, 
kriterierne for vurdering af startkapitalen 
hos finansieringsinstitutter i et tredjeland, 
foranstaltninger vedrørende systemers 
modstandsdygtighed, automatisk 
afbrydelse af handelen og elektronisk 
handel, finansielle instrumenters optagelse 
til handel, suspension af handelen med og 
fjernelse fra handelen af finansielle 
instrumenter, lofter for 
positionsrapportering efter kategori af 
handlende, præcisering af hvad der udgør
rimelige forretningsmæssige vilkår, for at 
en godkendt offentliggørelsesordning 
(APA) kan offentliggøre oplysninger, for 
at udbydere af konsolideret løbende 
handelsinformation (CTP'er) kan give 
adgang til datastrømme, og for at en 
godkendt indberetningsmekanisme 
(ARM) kan indberette oplysninger, 
præcisering af de nærmere 
informationsforpligtelser, som påhviler 
CTP'er, samt samarbejde mellem 
kompetente myndigheder. Det er særlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under det forberedende 
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arbejde, herunder også på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Betragtning 107

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(107) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af nærværende direktiv 
bør Kommissionen tildeles 
gennemførelsesbeføjelser. Der er tale om
beføjelser, som vedrører vedtagelse af en 
ækvivalensafgørelse om tredjelandes 
retlige og tilsynsmæssige ramme for 
tredjelandsselskabers levering af 
tjenesteydelser og fremsendelse af 
positionsrapporter til ESMA efter 
kategorier af handlende, og de bør udøves 
i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

(107) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af nærværende direktiv 
bør Kommissionen tildeles 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør vedrøre vedtagelse af en 
ækvivalensafgørelse om tredjelandes 
retlige og tilsynsmæssige ramme for 
tjenesteydelser, der leveres af 
finansieringsinstitutter i et tredjeland, og 
de bør udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser1.

____________________

1 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Or. en
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Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Betragtning 109

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(109) Kommissionen bør vedtage de udkast 
til reguleringsmæssige tekniske standarder, 
som ESMA udarbejder for så vidt angår 
artikel 7 vedrørende proceduren for 
meddelelse af og afslag på tilladelse til 
investeringsselskaber, artikel 9 og 48 
vedrørende kravene til ledelsesorganer, 
artikel 12 vedrørende erhvervelse af en 
kvalificeret deltagelse, artikel 27 
vedrørende pligten til at udføre ordrer på 
de for kunderne gunstigste betingelser, 
artikel 34 og 54 vedrørende samarbejde og 
informationsudveksling, artikel 36 
vedrørende den frie udveksling af 
investeringsservice og -aktiviteter, artikel 
37 vedrørende oprettelse af en filial, artikel 
44 vedrørende tredjelandsselskabers 
levering af tjenesteydelser, artikel 63 
vedrørende proceduren for meddelelse af 
og afslag på tilladelse til udbydere af 
dataindberetningstjenester, artikel 66 og 67 
vedrørende organisatoriske krav til APA'er 
og CTP'er samt artikel 84 vedrørende 
samarbejde mellem kompetente 
myndigheder. Kommissionen bør vedtage 
disse udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 290 i TEUF, 
og i overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010.

(109) Kommissionen bør vedtage de udkast 
til reguleringsmæssige tekniske standarder, 
som ESMA udarbejder, og i hvilke 
kriterierne for bestemmelsen af, hvorvidt 
en aktivitet er accessorisk i forhold til 
hovederhvervet, fastlægges, for så vidt 
angår artikel 7 vedrørende proceduren for 
meddelelse af og afslag på tilladelse til 
investeringsselskaber, artikel 9 og 48 
vedrørende kravene til ledelsesorganer, 
artikel 12 vedrørende erhvervelse af en 
kvalificeret deltagelse, artikel 27 
vedrørende pligten til at udføre ordrer på 
de for kunderne gunstigste betingelser, 
artikel 34 og 54 vedrørende samarbejde og 
informationsudveksling, artikel 36 
vedrørende den frie udveksling af 
investeringsservice og -aktiviteter, artikel 
37 vedrørende oprettelse af en filial, artikel 
44 vedrørende tredjelandsselskabers 
levering af tjenesteydelser, vedrørende 
lofter for antallet af kontrakter, som en 
person kan indgå i løbet af en nærmere 
fastsat periode, artikel 63 vedrørende 
proceduren for meddelelse af og afslag på 
tilladelse til udbydere af 
dataindberetningstjenester, artikel 66 og 67 
vedrørende organisatoriske krav til APA'er 
og CTP'er samt artikel 84 vedrørende 
samarbejde mellem kompetente 
myndigheder. Kommissionen bør vedtage 
disse udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 290 i TEUF, 
og i overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en
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Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Betragtning 110

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(110) Kommissionen bør også tillægges 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter, jf. artikel 291 i 
TEUF, og i overensstemmelse med artikel 
15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
ESMA bør udarbejde 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder til forelæggelse for 
Kommissionen for så vidt angår artikel 7
vedrørende proceduren for meddelelse af 
og afslag på tilladelse til 
investeringsselskaber, artikel 12 
vedrørende erhvervelse af en kvalificeret 
deltagelse, artikel 18 vedrørende 
handelsprocessen og afslutning af 
transaktioner i MHF'er og OHF'er, artikel 
32, 33 og 53 vedrørende suspension af 
handelen med og fjernelse af instrumenter 
fra handelen, artikel 36 vedrørende den frie 
udveksling af investeringsservice og -
aktiviteter, artikel 37 vedrørende oprettelse 
af en filial, artikel 44 vedrørende 
tredjelandsselskabers tjenesteydelser, 
artikel 60 vedrørende positionsrapportering 
efter kategorier af handlende, artikel 78 
vedrørende indgivelse af oplysninger til 
ESMA, artikel 83 vedrørende pligten til at 
samarbejde, artikel 84 vedrørende 
samarbejde mellem kompetente 
myndigheder, artikel 85 vedrørende 
informationsudveksling samt artikel 88 
vedrørende høring forud for meddelelse af 
tilladelse.

(110) Kommissionen bør også tillægges 
beføjelser til at vedtage udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder, som er udarbejdet af ESMA,
vedrørende proceduren for meddelelse af 
og afslag på tilladelse til 
investeringsselskaber, artikel 12 
vedrørende erhvervelse af en kvalificeret 
deltagelse, artikel 18 vedrørende 
handelsprocessen og afslutning af 
transaktioner i MHF'er og OHF'er, artikel 
32, 33 og 53 vedrørende suspension af 
handelen med og fjernelse af instrumenter 
fra handelen, artikel 36 vedrørende den frie 
udveksling af investeringsservice og -
aktiviteter, artikel 37 vedrørende oprettelse 
af en filial, artikel 44 vedrørende 
tredjelandsselskabers tjenesteydelser, 
artikel 60 vedrørende positionsrapportering 
efter kategorier af handlende, artikel 78 
vedrørende indgivelse af oplysninger til 
ESMA, artikel 83 vedrørende pligten til at 
samarbejde, artikel 84 vedrørende 
samarbejde mellem kompetente 
myndigheder, artikel 85 vedrørende 
informationsudveksling samt artikel 88 
vedrørende høring forud for meddelelse af 
tilladelse. Kommissionen bør vedtage disse 
udkast til gennemførelsesmæssige 
tekniske standarder ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter, jf. artikel 291 i 
TEUF, og i overensstemmelse med artikel 
15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en
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Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
investeringsselskaber, regulerede 
markeder, udbydere af 
dataindberetningstjenester og 
tredjelandsselskaber, der yder 
investeringsservice eller udfører 
investeringsaktiviteter i Unionen.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
investeringsselskaber, regulerede 
markeder, udbydere af 
dataindberetningstjenester og 
finansieringsinstitutter i et tredjeland, der 
yder investeringsservice eller udfører 
investeringsaktiviteter i Den Europæiske 
Union.
(Denne ændring vedrører hele teksten. 
Hvis den vedtages, skal der foretages 
rettelser i hele teksten.)

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tredjelandsselskabers ydelse af 
investeringsservice eller udførelse af 
investeringsaktiviteter med oprettelse af en 
filial

b) ydelse af investeringsservice eller 
udførelse af investeringsaktiviteter ved 
finansieringsinstitutter i et tredjeland med 
oprettelse af en filial

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne undtagelse gælder ikke for 
personer, der er undtaget i medfør af 

Personer, der er undtaget i medfør af litra 
i), behøver ikke også opfylde 
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artikel 2, stk. 1, litra i), som handler for 
egen regning med finansielle 
instrumenter som medlemmer eller 
deltagere på et reguleret marked eller i en 
MHF, herunder som prisstillere i 
forbindelse med råvarederivater, 
emissionskvoter eller derivater heraf.

betingelserne i nærværende litra for at 
være undtaget;

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) medlemmer af Det Europæiske System 
af Centralbanker og andre nationale 
organer med lignende funktioner i 
Unionen, andre offentlige organer, der har 
ansvar for forvaltningen af den offentlige 
gæld, eller som deltager heri, i Unionen, og 
internationale organer, som en eller flere 
medlemsstater er medlemmer af

g) medlemmer af Det Europæiske System 
af Centralbanker og andre nationale 
organer med lignende funktioner i 
Unionen, andre offentlige organer, der har 
ansvar for forvaltningen af den offentlige 
gæld, eller som deltager heri, i Unionen, og 
internationale organer, som tre eller flere 
medlemsstater er medlemmer af, og som 
har ansvar for forvaltningen af den 
offentlige gæld, eller som deltager heri

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) personer, der: i) personer, der:

– for egen regning handler med finansielle 
instrumenter, bortset fra personer, der 
handler for egen regning ved udførelse af 
kundeordrer, eller 

i) for egen regning handler med finansielle 
instrumenter, bortset fra personer, der 
handler for egen regning ved udførelse af 
kundeordrer, eller 

– yder investeringsservice, bortset fra ii) yder investeringsservice, bortset fra 
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handel for egen regning, udelukkende til 
deres moderselskaber, deres 
datterselskaber eller et af deres 
moderselskabs andre datterselskaber, eller

handel for egen regning, udelukkende til 
deres moderselskaber, deres 
datterselskaber eller et af deres 
moderselskabs andre datterselskaber, eller

– yder investeringsservice, bortset fra 
handel for egen regning, inden for 
råvarederivater eller udbyder derivataftaler 
henhørende under bilag I, afsnit C, punkt 
10, eller emissionskvoter eller derivater 
heraf til kunderne i deres hovederhverv 

iii) yder investeringsservice, bortset fra 
handel for egen regning, inden for 
råvarederivater eller udbyder derivataftaler 
henhørende under bilag I, afsnit C, punkt 
10, eller emissionskvoter eller derivater 
heraf til kunderne i deres hovederhverv 

dog under forudsætning af, at dette i alle 
tilfælde er en accessorisk aktivitet til deres 
hovederhverv på koncernniveau, og 
såfremt dette hovederhverv ikke er ydelse 
af investeringsservice i henhold til dette 
direktiv eller bankydelser i henhold til 
direktiv 2006/48/EF

dog under forudsætning af:

– at dette i alle tilfælde er en accessorisk 
aktivitet til deres hovederhverv på 
koncernniveau, og såfremt dette 
hovederhverv ikke er ydelse af 
investeringsservice i henhold til dette 
direktiv eller bankydelser i henhold til 
direktiv 2006/48/EF

– at de hvert år aflægger beretning til den 
relevante kompetente myndighed om de 
kriterier, de lægger til grund for at mene, 
at deres aktivitet som omhandlet i nr. i), 
ii) og iii) er accessorisk i forhold til deres 
hovederhverv

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) personer, der i forbindelse med andre 
erhvervsaktiviteter, der ikke er omfattet af 
dette direktiv, yder 
investeringsrådgivning, såfremt sådan 

udgår
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rådgivning ikke honoreres særskilt

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
94 vedrørende foranstaltninger for så vidt 
angår undtagelsesbestemmelserne i litra c) 
og i), for at klarlægge, hvornår en aktivitet 
kan anses for at være accessorisk i 
forhold til hovederhvervet på 
koncernniveau, samt hvornår en aktivitet 
ydes lejlighedsvist.

3. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
94 vedrørende foranstaltninger for så vidt 
angår undtagelsesbestemmelsen i litra c), 
for at klarlægge, hvornår en aktivitet ydes 
lejlighedsvist.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med kriterierne til 
bestemmelse af, om en aktivitet er 
accessorisk i forhold til hovederhvervet, 
tages mindst følgende i betragtning:

udgår

– i hvilket omfang aktiviteten kan måles 
objektivt til at reducere risici, som er 
direkte knyttet til den forretningsmæssige 
aktivitet eller likviditetsfinansieringen
– den kapital, der er investeret i 
aktiviteten.

Or. en
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Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. ESMA udarbejder 
reguleringsmæssige tekniske 
standarder for nærmere at angive 
kriterierne til bestemmelse af, om en 
aktivitet er accessorisk i forhold til 
hovederhvervet, idet ESMA som et 
minimum tager hensyn til følgende 
elementer:
a) i hvilket omfang aktiviteten kan 
måles objektivt til at reducere risici, 
som er direkte knyttet til den 
forretningsmæssige aktivitet eller 
likviditetsfinansieringen
b) nødvendigheden af, at de 
accessoriske aktiviteter udgør et 
mindretal af aktiviteter på 
koncernniveau og på 
foretagendeniveau, medmindre
tjenesterne kun ydes til andre 
medlemmer af samme koncern
c) omfanget af den handel, der 
udføres, eller de investeringstjenester, 
der ydes, i forhold til 
finansieringsinstitutter, som udfører 
samme aktiviteter eller yder samme 
tjenester.
ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest 
den …*.
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 
1095/2010.
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______________

* EUT: Indsæt venligst dato: 12 
måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "lille eller mellemstor virksomhed": et 
selskab, der har en gennemsnitlig 
markedsværdi på under 100 000 000 EUR 
baseret på kursværdien ved årets udgang i 
de foregående tre kalenderår

12) "lille eller mellemstor virksomhed": et 
selskab, der beskæftiger under 250 
personer, og som enten har en årlig 
omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller 
en samlet årlig balance på ikke over 43 
mio. EUR

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "kompetent myndighed": den 
myndighed, der i henhold til artikel 48 er 
udpeget af den enkelte medlemsstat, 
medmindre andet er bestemt i dette direktiv

18) "kompetent myndighed": den 
myndighed, der i henhold til artikel 69 er 
udpeget af den enkelte medlemsstat, 
medmindre andet er bestemt i dette direktiv

Or. en
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Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27) "ledelsesorgan": et selskabs styrende 
organ, som har tilsyns- og 
ledelsesfunktioner, har de øverste 
beslutningsbeføjelser og er beføjet til at 
fastlægge selskabets strategi, målsætninger 
og generelle ledelsesprincipper; i 
ledelsesorganet skal indgå personer, som 
varetager selskabets daglige ledelse

27) "ledelsesorgan": et selskabs eller en 
datatjenesteudbyders styrende organ, som 
har tilsyns- og ledelsesfunktioner, har de 
øverste beslutningsbeføjelser og er beføjet 
til at fastlægge selskabets eller 
datatjenesteudbyderens strategi, 
målsætninger og generelle ledelse; i 
ledelsesorganet skal indgå personer, som 
varetager selskabets daglige ledelse

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) "algoritmisk handel": handel med 
finansielle instrumenter, hvor en 
computeralgoritme automatisk bestemmer 
de forskellige parametre i forbindelse med 
en ordre, f.eks. om ordren skal afgives, 
tidspunkt, pris og mængde, og hvordan 
ordren skal håndteres efter afgivelsen, med 
begrænset eller ingen menneskelig 
medvirken. Denne definition omfatter ikke 
systemer, der udelukkende anvendes til at 
sende ordrer til en eller flere 
markedspladser eller til at bekræfte ordrer

30) "algoritmisk handel": handel med 
finansielle instrumenter, hvor en 
computeralgoritme automatisk bestemmer 
de forskellige parametre i forbindelse med 
en ordre, f.eks. om ordren skal afgives, 
tidspunkt, pris og mængde, og hvordan 
ordren skal håndteres efter afgivelsen, med 
begrænset eller ingen menneskelig 
medvirken. Denne definition omfatter ikke 
systemer, der udelukkende anvendes til at 
sende ordrer til en eller flere 
markedspladser eller til at bekræfte ordrer 
eller udføre kundeordrer for at opfylde en 
lovmæssig forpligtelse gennem 
bestemmelse af et parameter i forbindelse 
med ordren

Or. en
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Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 30 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30a) "højfrekvenshandel": handel med 
finansielle instrumenter ved hastigheder, 
hvor den fysiske latens i den mekanisme, 
som fremsender, annullerer eller ændrer 
ordrer, bliver den afgørende faktor med 
hensyn til den tid, det tager at formidle 
instruksen til en markedsplads eller 
udføre en transaktion

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – punkt 30 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30b) "højfrekvenshandelsstrategi": en 
strategi for handel for egen regning 
med et finansielt instrument, der 
indebærer højfrekvenshandel, og som 
har mindst fire af følgende kendetegn:
i) det anvender samhusningsfaciliteter
ii) det er knyttet til en daglig 
porteføljeomsætning på mindst 50 %
iii) forholdet mellem ordrer og handler 
overstiger 4:1
iv) andelen af annullerede ordrer 
overstiger 20 %
v) hovedparten af de holdte positioner 
afvikles inden for samme dag
vi) over 50 % af ordrerne eller 
transaktionerne udføres på 
markedspladser, der tilbyder 
prisnedslag eller rabatter på ordrer, 
der tilvejebringer likviditet og er 
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berettigede til sådanne rabatter

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger med henblik 
på at præcisere visse tekniske aspekter af 
definitionerne i stk. 1 i denne artikel for at 
tilpasse dem til markedsudviklingen.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger med henblik 
på at præcisere visse tekniske aspekter af 
definitionerne i stk. 1, punkt 3), 11), 12), 
27), 28), 29), 30), 30a), 30b), 31), 32) og 
33), i denne artikel for at tilpasse dem til 
markedsudviklingen.

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest [den 31. december 
2016].

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den …*.

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 18 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en
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Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med proceduren i
artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 
1095/2010.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[31. december 2016].

ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
…*.

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 18 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest 
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den …*.
______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 12 
måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest [den 31. 
december 2014].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 8 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med proceduren i
artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 
1095/2010.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10–14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en
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Ændringsforslag 52

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne artikel finder ikke anvendelse 
på strukturerede indskud udstedt af 
kreditinstitutter, der er medlemmer af 
en indskudsgarantiordning, som er 
anerkendt i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
94/19/EF af 30. maj 1994 om 
indskudsgarantiordninger1.
____________________

1 EFT L 135 af 31.5.1994, s. 5.

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse lister skal også omfatte registrering 
af telefonsamtaler eller elektroniske 
meddelelser vedrørende - som et minimum 
- transaktioner foretaget for egen regning 
og kundeordrer, når der ydes modtagelse 
og formidling af ordrer og udførelse af 
ordrer på kunders vegne.

Hjemlandene skal som et minimum i 
relation til transaktioner foretaget for egen 
regning og kundeordrer, når der ydes 
modtagelse og formidling af ordrer og 
udførelse af ordrer på kunders vegne, som 
egnede lister anerkende enten:

a) lister over telefonsamtaler eller 
elektroniske meddelelser eller
b) passende dokumentation for indholdet 
af sådanne telefonsamtaler eller 
elektroniske meddelelser, f.eks. i form af 
referater.

Or. en
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Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lister over telefonsamtaler eller 
elektroniske meddelelser i 
overensstemmelse med første afsnit stilles 
efter anmodning til rådighed for de 
berørte kunder og opbevares i tre år.

Medlemsstaterne skal kræve, at sådanne 
lister opbevares i tre år.

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger med henblik 
på nærmere at angive de konkrete 
organisatoriske krav, der skal opfyldes af 
investeringsselskaber og filialer af 
tredjelandsselskaber med tilladelse i 
medfør af artikel 43, der udfører forskellige 
former for investeringsservice og/eller -
aktiviteter og accessoriske tjenesteydelser 
eller kombinationer heraf.

12. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger med henblik 
på nærmere at angive de konkrete 
organisatoriske krav, der skal opfyldes af 
investeringsselskaber og filialer af 
finansieringsinstitutter i et tredjeland med 
tilladelse i medfør af artikel 43, der udfører 
forskellige former for investeringsservice 
og/eller -aktiviteter og accessoriske 
tjenesteydelser eller kombinationer heraf.

Or. en
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Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 17 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Algoritmisk handel Algoritmisk handel og højfrekvenshandel

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af algoritmisk handel, skal have effektive 
systemer og risikokontrolforanstaltninger 
med henblik på at sikre, at dets 
handelssystemer er modstandsdygtige og 
har tilstrækkelig kapacitet, er underlagt 
passende handelstærskler og -
begrænsninger og forhindrer, at der afgives 
fejlagtige ordrer, eller at systemet på anden 
måde fungerer dårligt, så det skaber eller 
bidrager til forstyrrelser på markedet. Et 
sådant selskab skal også have effektive 
systemer og risikokontrolforanstaltninger 
med henblik på at sikre, at 
handelssystemerne ikke kan anvendes til 
formål, som strider mod forordning (EU) 
nr. [MAR] eller mod de regler, der gælder 
for en markedsplads, som det er knyttet til. 
Selskabet skal have effektive ordninger for 
forretningskontinuitet med henblik på at 
kunne håndtere en uforudset brist i dets 
handelssystemer og skal desuden sørge for, 
at dets systemer er grundigt afprøvet og 
underlagt behørig overvågning med 
henblik på at sikre, at de opfylder kravene i 
dette stykke.

1. Et investeringsselskab, der benytter sig 
af algoritmisk handel eller 
højfrekvenshandel, skal have effektive 
systemer og risikokontrolforanstaltninger 
med henblik på at sikre, at dets 
handelssystemer er modstandsdygtige og 
har tilstrækkelig kapacitet, er underlagt 
passende handelstærskler og -
begrænsninger og forhindrer, at der afgives 
fejlagtige ordrer, eller at systemet på anden 
måde fungerer dårligt, så det skaber eller 
bidrager til forstyrrelser på markedet. Et 
sådant selskab skal også have effektive 
systemer og risikokontrolforanstaltninger 
med henblik på at sikre, at 
handelssystemerne ikke kan anvendes til 
formål, som strider mod forordning (EU) 
nr. …/... [MAR] eller mod de regler, der 
gælder for en markedsplads, som det er 
knyttet til. Selskabet skal have effektive 
ordninger for forretningskontinuitet med 
henblik på at kunne håndtere en uforudset 
brist i dets handelssystemer og skal 
desuden sørge for, at dets systemer er 
grundigt afprøvet og underlagt behørig 
overvågning med henblik på at sikre, at de 
opfylder kravene i dette stykke.
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Or. en

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En strategi for algoritmisk handel skal
fungere uden afbrydelse i åbningstiden for 
den markedsplads, til hvilken den sender 
ordrer eller gennem hvis systemer, den 
udfører transaktioner. Handelsparametrene 
eller -begrænsningerne for en strategi for 
algoritmisk handel skal sikre, at strategien 
afgiver bindende prisstillelser til 
konkurrencedygtige priser, således at den 
pågældende markedsplads regelmæssigt og 
løbende tilføres likviditet til enhver tid, 
uafhængigt af de gældende markedsvilkår.

3. Anlægger et investeringsselskab en 
strategi for højfrekvenshandel, der 
opfylder betingelserne i artikel 4, punkt 
30b), nr. vi), skal denne strategi fungere 
uden afbrydelse i åbningstiden for den 
markedsplads, til hvilken den sender ordrer 
eller gennem hvis systemer, den udfører 
transaktioner. Handelsparametrene eller 
-begrænsningerne for en sådan strategi for 
højfrekvenshandel skal sikre, at strategien 
afgiver bindende prisstillelser til 
konkurrencedygtige priser, således at den 
pågældende markedsplads regelmæssigt og 
løbende tilføres likviditet til enhver tid, 
uafhængigt af de gældende markedsvilkår.

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et investeringsselskab, der tilbyder
direkte elektronisk adgang til en 
markedsplads, skal have effektive systemer 
og kontrolforanstaltninger, der sikrer 
korrekt vurdering af og tilsyn med 
servicebrugernes egnethed, at disse 
personer forhindres i at overskride 
passende forud fastsatte handels- og 
kredittærskler, at disse personers 
handelstransaktioner overvåges på en 
hensigtsmæssig måde, og at det ved 

4. Investeringsselskaber må ikke tilbyde 
direkte elektronisk adgang til en 
markedsplads.
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passende risikokontrolforanstaltninger 
forhindres, at der forekommer handel, 
som kan være forbundet med risici for 
investeringsselskabet, eller som kan skabe 
eller bidrage til forstyrrelser på markedet 
eller være i strid med forordning (EU) nr. 
[MAR] eller med de regler, der gælder for 
markedspladsen. Investeringsselskabet 
sikrer, at der mellem selskabet og den 
pågældende person foreligger en 
bindende skriftlig aftale vedrørende de 
vigtigste rettigheder og forpligtelser i 
forbindelse med tjenesteydelsen, og at 
selskabet som led i aftalen bevarer 
ansvaret for at sikre, at handel under 
anvendelse af den pågældende service 
overholder kravene i dette direktiv, 
forordning (EU) nr. [MAR] og de regler, 
der gælder for markedspladsen.

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, for den kompetente 
myndighed forelægger en udførlig 
beskrivelse af, hvordan MHF'en eller 
OHF'en fungerer. Enhver meddelelse af 
tilladelse til et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør som MHF eller OHF 
meddeles ESMA. ESMA opretter et 
register over alle MHF'er og OHF'er i 
Unionen. Dette register skal indeholde 
oplysninger om de tjenesteydelser, MHF'en 
eller OHF'en leverer, og en entydig kode til 
identificering af MHF'en eller OHF'en, 
som skal anvendes i indberetninger i 
overensstemmelse med artikel 23 og artikel 

7. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, for den kompetente 
myndighed forelægger en udførlig 
beskrivelse af, hvordan MHF'en eller 
OHF'en fungerer. Enhver meddelelse af 
tilladelse til et investeringsselskab eller en 
markedsoperatør som MHF eller OHF 
meddeles ESMA. ESMA opretter et 
register over alle MHF'er og OHF'er i 
Unionen. Dette register skal indeholde 
oplysninger om de tjenesteydelser, MHF'en 
eller OHF'en leverer, og en entydig kode til 
identificering af MHF'en eller OHF'en, 
som skal anvendes i indberetninger i 
overensstemmelse med artikel 23 og artikel 
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5 og 9 i forordning (EU) nr. …/…
[MiFIR]. Registret skal ajourføres løbende. 
ESMA offentliggør og ajourfører dette 
register på sit websted.

5 og 9 i forordning (EU) nr. …/… 
[MiFIR]. Registret skal ajourføres løbende. 
ESMA offentliggør og ajourfører dette 
register på sit websted.

Or. en

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder til fastlæggelse af indholdet af 
og formatet for den beskrivelse og 
meddelelse, der er omhandlet i stk. 8.

8. ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder til fastlæggelse af indholdet af 
og formatet for den beskrivelse og 
meddelelse, der er omhandlet i stk. 7.

Or. en

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[31. december 2016].

ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
…*.

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 18 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en
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Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
OHF'er, der giver mulighed for algoritmisk 
handel gennem deres systemer, har indført 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger med henblik på at opfylde 
betingelserne i artikel 51.

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
OHF'er, der giver mulighed for algoritmisk 
handel eller højfrekvenshandel gennem 
deres systemer, har indført effektive 
systemer, procedurer og ordninger med 
henblik på at opfylde betingelserne i artikel 
51.

Or. en

Ændringsforslag 64

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
produkterne i tilfælde, hvor 
investeringsselskaber udformer 
investeringsprodukter eller strukturerede 
indskud med henblik på salg til 
professionelle kunder eller detailkunder, 
er udformet således, at de opfylder 
behovene på et afgrænset målmarked i 
den relevante kundekategori, og at 
investeringsselskabet træffer rimelige 
forholdsregler til at sikre, at 
investeringsproduktet markedsføres og 
distribueres til kunder inden for 
målgruppen.

Or. en
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Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– investeringsselskabet og dets 
tjenesteydelser; når der ydes 
investeringsrådgivning, skal det af 
oplysningerne fremgå, om rådgivningen 
ydes på uafhængigt grundlag, og om den 
er baseret på en generel eller en mere 
begrænset analyse af markedet, samt om
investeringsselskabet vil give kunden en 
løbende vurdering af de anbefalede 
finansielle instrumenters egnethed

– investeringsselskabet og dets 
tjenesteydelser; når der ydes 
investeringsrådgivning, skal det af 
oplysningerne på forhånd fremgå, om 
rådgivningen ydes sammen med accept 
eller modtagelse af tilskyndelser fra 
tredjemand, og om den er baseret på en 
generel eller en mere begrænset analyse af 
markedet, samt om investeringsselskabet 
vil give kunden en periodisk vurdering af 
de anbefalede finansielle instrumenters 
egnethed

Or. en

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– finansielle instrumenter og foreslåede 
investeringsstrategier; dette bør omfatte 
relevant vejledning og relevante advarsler 
om de risici, der er forbundet med 
investering i de pågældende instrumenter 
eller i forbindelse med særlige 
investeringsstrategier

– produktstrukturer og 
kundekategorisering af det påtænkte 
målmarked, finansielle instrumenter og 
foreslåede investeringsstrategier; dette bør 
omfatte relevant vejledning og relevante 
advarsler om de risici, der er forbundet 
med investering i de pågældende 
produktstrukturer, instrumenter eller i 
forbindelse med særlige 
investeringsstrategier

Or. en
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Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i første afsnit omhandlede oplysninger 
skal gives i en form, som er forståelig, på 
en sådan måde, at kunder eller potentielle 
kunder i rimeligt omfang kan forstå 
investeringsservicens og den tilbudte 
specifikke type finansielt instruments art 
og risici og dermed til at træffe 
investeringsbeslutninger på kvalificeret 
grundlag. Disse oplysninger kan gives i et 
standardiseret format.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis investeringsselskabet meddeler 
kunden, at der ydes investeringsrådgivning 
på uafhængigt grundlag:

5. Hvis investeringsselskabet meddeler 
kunden, at der ydes investeringsrådgivning 
imod et gebyr, skal selskabet også oplyse 
kunden, om de anbefalede finansielle 
instrumenter vil være begrænset til 
finansielle instrumenter, der er udstedt 
eller leveret af foretagender, som har 
tætte forbindelser til 
investeringsselskabet.

Or. en



PE485.882v01-00 50/143 PR\895700DA.doc

DA

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) skal det vurdere et tilstrækkeligt stort 
antal af de finansielle instrumenter, der 
findes på markedet. Der skal være tale om 
finansielle instrumenter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de 
må ikke være begrænset til finansielle 
instrumenter, der udstedes eller udbydes 
af enheder, som har tætte forbindelser 
med investeringsselskabet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra i i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) må det ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på 
tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når investeringsselskabet yder 6. Når investeringsselskabet yder 
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porteføljepleje, må det ikke acceptere eller 
modtage gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på 
tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

porteføljepleje, skal det forud for aftalen 
oplyse kunden om det forventede omfang 
af tilskyndelser. Den periodiske rapport 
skal indeholde oplysninger om alle 
tilskyndelser, der er betalt og modtaget i 
den foregående periode.

Or. en

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Når en investeringsservice tilbydes 
sammen med en anden tjenesteydelse eller 
et andet produkt som en del af en pakke 
eller som en betingelse for samme aftale 
eller pakke, skal investeringsselskabet 
meddele kunden, om de forskellige 
komponenter kan købes separat, og 
fremlægge separat dokumentation af 
omkostninger og afgifter i forbindelse med 
hver enkelt komponent.

7. Når en investeringsservice tilbydes en 
detailkunde sammen med en anden 
tjenesteydelse eller et andet produkt som 
en del af en pakke eller som en betingelse 
for samme aftale eller pakke, skal 
investeringsselskabet meddele kunden, om 
de forskellige komponenter kan købes 
separat, og fremlægge separat 
dokumentation af omkostninger og afgifter 
i forbindelse med hver enkelt komponent.

Or. en

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA udarbejder senest den […] og 
ajourfører periodisk retningslinjer for 
vurdering af og tilsyn med krydssalg, idet 
myndigheden navnlig angiver, i hvilke 
situationer krydssalg ikke er forenelig med 
forpligtelserne i stk. 1.

ESMA udarbejder senest den …* og 
ajourfører periodisk retningslinjer for 
vurdering af og tilsyn med krydssalg, idet 
myndigheden navnlig angiver, i hvilke 
situationer krydssalg ikke er forenelig med 
forpligtelserne i stk. 1.
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______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 12 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger, der sikrer, at 
investeringsselskaber efterlever de heri
fastlagte principper, når de udøver 
investeringsservice eller leverer 
accessoriske tjenesteydelser til deres 
kunder. De delegerede retsakter skal tage 
hensyn til:

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 
vedrørende foranstaltninger, der sikrer, at 
investeringsselskaber efterlever de i denne 
artikel fastlagte principper, når de udøver 
investeringsservice eller leverer 
accessoriske tjenesteydelser til deres 
kunder. De delegerede retsakter skal tage 
hensyn til:

Or. en

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når investeringsselskabet yder 
investeringsrådgivning eller 
porteføljepleje, skal det indhente de 
nødvendige oplysninger om kundens eller 
den potentielle kundes kendskab til og 
erfaring på det investeringsområde, som er 
relevant for den specifikke type produkt 
eller service, hans finansielle situation og 
investeringsmål, så selskabet kan anbefale 
kunden eller den potentielle kunde den 
investeringsservice og de finansielle 

1. Når investeringsselskabet yder 
investeringsrådgivning eller 
porteføljepleje, skal det indhente de 
nødvendige oplysninger om kundens eller 
den potentielle kundes kendskab til og 
erfaring på det investeringsområde, som er 
relevant for den specifikke type produkt 
eller service, hans finansielle situation, 
hans risikotolerance og investeringsmål, 
så selskabet kan anbefale kunden eller den 
potentielle kunde den investeringsservice 
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instrumenter, der egner sig for 
vedkommende.

og de finansielle instrumenter, der egner 
sig for vedkommende og navnlig 
harmonerer med hans risikotolerance.

Or. en

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de nævnte tjenesteydelser vedrører et af 
følgende finansielle instrumenter:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kunden skal fra investeringsselskabet 
modtage fyldestgørende rapporter om 
selskabets service til sine kunder. 
Rapporterne skal omfatte periodiske 
meddelelser til kunderne, hvori der tages 
hensyn til de involverede finansielle 
instrumenters type og kompleksitet og 
karakteren af den tjenesteydelse, der er 
leveret til kunden, og skal desuden, hvor 
det er relevant, omfatte omkostninger i 
forbindelse med de transaktioner og 
tjenesteydelser, der er gennemført for 
kundens regning. Når investeringsselskabet 
yder investeringsrådgivning, skal det 
angive, hvordan rådgivningen stemmer 
overens med kundens personlige 
karakteristika.

5. Kunden skal fra investeringsselskabet 
modtage fyldestgørende rapporter om 
selskabets service til sine kunder. 
Rapporterne skal omfatte periodiske 
meddelelser til kunderne, hvori der tages 
hensyn til de involverede finansielle 
instrumenters type og kompleksitet og 
karakteren af den tjenesteydelse, der er 
leveret til kunden, og skal desuden, hvor 
det er relevant, omfatte omkostninger i 
forbindelse med de transaktioner og 
tjenesteydelser, der er gennemført for 
kundens regning. Når investeringsselskabet 
yder detailkunder investeringsrådgivning, 
skal det udlevere kunden en liste på et 
varigt medium, hvor der som et minimum 
er anført kundens mål og anbefalingen og 
angivet, hvordan rådgivningen stemmer 
overens med kundens personlige 
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karakteristika.

Or. en

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. ESMA udarbejder senest den […] og 
ajourfører periodisk retningslinjer for 
vurdering af finansielle instrumenter, der 
omfatter en struktur, som gør det 
vanskeligt for kunden at forstå den 
involverede risiko, jf. stk. 3, litra a).

7. ESMA udarbejder senest den …* og 
ajourfører periodisk retningslinjer for 
vurdering af finansielle instrumenter, der 
omfatter en struktur, som gør det 
vanskeligt for kunden at forstå den 
involverede risiko, jf. stk. 3, litra a).

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 12 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at hvert 
handelssted vederlagsfrit stiller oplysninger 
om kvaliteten af udførelsen af transaktioner 
på det pågældende handelssted til rådighed 
for offentligheden mindst en gang om året. 
De periodiske rapporter skal bl.a. for de 
enkelte finansielle instrumenter omfatte 
oplysninger om pris, den hurtighed, 
hvormed ordreudførelsen sker, og 
sandsynlighed for udførelse.

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at hvert 
handelssted vederlagsfrit stiller oplysninger 
om kvaliteten af udførelsen af transaktioner 
på det pågældende handelssted til rådighed 
for offentligheden mindst en gang i 
kvartalet. De periodiske rapporter skal bl.a. 
for de enkelte finansielle instrumenter 
omfatte oplysninger om pris, den 
hurtighed, hvormed ordreudførelsen sker, 
og sandsynlighed for udførelse.

Or. en
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Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber en gang i kvartalet 
og for hver kategori af finansielle 
instrumenter offentliggør en oversigt over 
de fem vigtigste handelssteder, hvor de 
har udført kundeordrer i det forudgående 
kvartal.

Or. en

Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber kontrollerer, om 
deres ordreudførelsesordninger og 
udførelsespolitik fungerer efter hensigten, 
således at eventuelle mangler kan findes og 
i givet fald afhjælpes. De skal navnlig 
regelmæssigt vurdere, om de 
handelssteder, der er en del af deres 
ordreudførelsespolitik, giver det bedst 
mulige resultat for kunden, eller om deres 
ordreudførelsesordninger bør ændres. 
Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaberne giver deres kunder 
meddelelse om enhver væsentlig ændring 
af ordreudførelsesordninger eller 
ordreudførelsespolitik.

5. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber kontrollerer, om 
deres ordreudførelsesordninger og 
udførelsespolitik fungerer efter hensigten, 
således at eventuelle mangler kan findes og 
i givet fald afhjælpes. De skal navnlig 
regelmæssigt vurdere, om de 
handelssteder, der er en del af deres 
ordreudførelsespolitik, giver det bedst 
mulige resultat for kunden, eller om deres 
ordreudførelsesordninger bør ændres. Der 
skal i forbindelse med denne vurdering 
også tages stilling til, hvilke ændringer 
der bør foretages i denne politik under 
hensyntagen til de oplysninger, der 
offentliggøres i medfør af stk. 2 og 4a.
Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaberne giver deres kunder 
meddelelse om enhver væsentlig ændring 
af ordreudførelsesordninger eller 
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ordreudførelsespolitik.

Or. en

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
investeringsselskaber en gang om året og 
for hver kategori af finansielle 
instrumenter offentliggør en oversigt over 
de fem vigtigste handelssteder, hvor de 
har udført kundeordrer i det forudgående 
år.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den [XXX].

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den …*.

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 12 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en
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Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 8 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med proceduren i
artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 
1095/2010.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10–14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 85

Forslag til direktiv
Artikel 32 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Suspension af handelen – fjernelse af 
instrumenter fra handelen i en MHF

Suspension af handelen – fjernelse af 
instrumenter fra handelen i en MHF eller 
OHF

Or. en

Ændringsforslag 86

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF, og 
som suspenderer handelen med et finansielt 
instrument eller fjerner det fra handelen, 
offentliggør denne beslutning, underretter 
de regulerede markeder, andre MHF'er og 
OHF'er, der handler med det samme 
finansielle instrument, og meddeler den 

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en MHF eller 
OHF, og som suspenderer handelen med et 
finansielt instrument eller fjerner det fra 
handelen, offentliggør denne beslutning, 
underretter de regulerede markeder, 
MHF'er og andre OHF'er, der handler med 
det samme finansielle instrument, og 
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kompetente myndighed de relevante 
oplysninger. Den kompetente myndighed 
underretter de kompetente myndigheder i 
de andre medlemsstater. Medlemsstaterne 
stiller krav om, at andre regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er, der handler 
med det samme finansielle instrument, 
også suspenderer handelen med det eller 
fjerner det fra handelen, når suspensionen 
eller fjernelsen skyldes manglende 
fremlæggelse af oplysninger om 
udstederen eller det finansielle instrument, 
undtagen i tilfælde, hvor dette vil kunne 
medføre betydelig skade for investorernes 
interesser eller markedets ordentlige 
funktion. Medlemsstaterne stiller krav om, 
at de andre regulerede markeder, MHF'er 
og OHF'er meddeler deres beslutning til 
deres kompetente myndighed og alle 
regulerede markeder, MHF'er og OHF'er, 
der handler med det samme finansielle 
instrument, herunder en forklaring, hvis det 
blev besluttet ikke at suspendere handelen 
med eller fjerne det finansielle instrument 
fra handelen.

meddeler den kompetente myndighed de 
relevante oplysninger. Den kompetente 
myndighed underretter de kompetente 
myndigheder i de andre medlemsstater. 
Medlemsstaterne stiller krav om, at andre 
regulerede markeder, MHF'er og OHF'er, 
der handler med det samme finansielle 
instrument, også snarest muligt 
suspenderer handelen med det eller fjerner 
det fra handelen, når suspensionen eller 
fjernelsen skyldes manglende fremlæggelse 
af oplysninger om udstederen eller det 
finansielle instrument, undtagen i tilfælde, 
hvor dette vil kunne medføre betydelig 
skade for investorernes interesser eller 
markedets ordentlige funktion. 
Medlemsstaterne stiller krav om, at de 
andre regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er meddeler deres beslutning til deres 
kompetente myndighed og alle regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er, der handler 
med det samme finansielle instrument, 
herunder en forklaring, hvis det blev 
besluttet ikke at suspendere handelen med 
eller fjerne det finansielle instrument fra 
handelen.

Or. en

Ændringsforslag 87

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest 
den …*.
______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 12 
måneder efter dette direktivs 
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ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 88

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[XXX].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 89

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 med 
henblik på at specificere de situationer, der 
udgør betydelig skade for investorernes 
interesser og det indre markeds ordentlige 
funktion, jf. stk. 1 og 2, og afklare 
spørgsmål vedrørende manglende 
fremlæggelse af oplysninger om 
udstederen eller det finansielle instrument, 
jf. stk. 1.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 med 
henblik på at specificere de situationer, der 
udgør betydelig skade for investorernes 
interesser, præcisere begrebet "snarest 
muligt" og det indre markeds ordentlige 
funktion, jf. stk. 1 og 2, og afklare 
spørgsmål vedrørende manglende 
fremlæggelse af oplysninger om 
udstederen eller det finansielle instrument, 
jf. stk. 1, herunder den nødvendige 
procedure for ophævelse af suspensionen 
af handelen med et finansielt instrument.

Or. en
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Ændringsforslag 90

Forslag til direktiv
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33 udgår
Suspension af handelen – fjernelse af 
instrumenter fra handelen i en OHF
1. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
investeringsselskab eller en 
markedsoperatør, der driver en OHF, og 
som suspenderer handelen med et 
finansielt instrument eller fjerner det fra 
handelen, offentliggør denne beslutning, 
underretter de regulerede markeder, 
MHF'er og andre OHF'er, der handler 
med det samme finansielle instrument, og 
meddeler den kompetente myndighed de 
relevante oplysninger. Den kompetente 
myndighed underretter de kompetente 
myndigheder i de andre medlemsstater.
2. ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder til fastlæggelse af format og 
tidsfrister for de meddelelser og 
offentliggørelser, der er omhandlet i stk. 
1.
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de tekniske 
gennemførelsesstandarder, der er 
omhandlet i første afsnit, i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[XXX].

Or. en
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Ændringsforslag 91

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den [XXX].

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den …*.

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 12 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 92

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest [den 31. december 
2016].

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den …*.

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 18 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 93

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 8 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
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overensstemmelse med proceduren i
artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 
1095/2010.

overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 94

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 11 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest [den 31. december 
2016].

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den …*.

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 18 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 95

Forslag til direktiv
Kapitel IV – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tredjelandsselskabers levering af 
tjenesteydelser

Levering af tjenesteydelser ved 
finansieringsinstitutter i et tredjeland

Or. en
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Ændringsforslag 96

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
tredjelandsselskab, der har til hensigt for 
detailkunder at udøve investeringsservice 
eller -aktiviteter sammen med eventuelle 
accessoriske tjenesteydelser på de 
pågældende medlemsstaters område, 
etablerer en filial i Unionen.

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
finansieringsinstitut i et tredjeland, der 
har til hensigt for detailkunder eller 
professionelle kunder, som omhandlet i 
bilag II, afsnit II, at udøve 
investeringsservice eller -aktiviteter 
sammen med eventuelle accessoriske 
tjenesteydelser på de pågældende 
medlemsstaters område, etablerer en filial i 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 97

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan vedtage en afgørelse
efter proceduren i artikel 95 i forhold til et 
tredjeland, hvis det pågældende tredjelands 
retlige og tilsynsmæssige ordninger sikrer, 
at selskaber, der er meddelt tilladelse i det 
pågældende tredjeland, overholder retligt 
bindende krav, der har tilsvarende 
virkninger som kravene i dette direktiv, i 
forordning (EU) nr. …/… [MiFIR] og i 
direktiv 2006/49/EF 
[kapitalgrundlagsdirektivet] samt i disses 
gennemførelsesbestemmelser, og at det 
pågældende tredjeland har bestemmelser 
om tilsvarende gensidig anerkendelse af de 
tilsynsregler, der gælder for 
investeringsselskaber, som er meddelt 
tilladelse efter dette direktiv.

3. Kommissionen kan efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 95, stk. 
2, i forhold til et tredjeland vedtage en 
afgørelse om, hvorvidt det pågældende 
tredjelands retlige og tilsynsmæssige 
ordninger sikrer, at selskaber, der er 
meddelt tilladelse i det pågældende 
tredjeland, overholder retligt bindende 
krav, der har tilsvarende virkninger som 
kravene i dette direktiv, i forordning (EU) 
nr. …/… [MiFIR] og i direktiv 2006/49/EF 
samt i disses gennemførelsesbestemmelser, 
og at det pågældende tredjeland har 
bestemmelser om tilsvarende gensidig 
anerkendelse af de tilsynsregler, der gælder 
for investeringsselskaber, som er meddelt 
tilladelse efter dette direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 98

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) selskaber, der udøver 
investeringsservice og -aktiviteter i det 
pågældende tredjeland, er underlagt krav 
om meddelelse af tilladelse og er løbende 
omfattet af effektive tilsyns- og 
håndhævelsesforanstaltninger

a) investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der udøver 
investeringsservice og -aktiviteter i det 
pågældende tredjeland, er underlagt krav 
om meddelelse af tilladelse og er løbende 
omfattet af effektive tilsyns- og 
håndhævelsesforanstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 99

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) selskaber, der udøver 
investeringsservice og -aktiviteter i det 
pågældende tredjeland, er underlagt 
tilstrækkelige kapitalkrav og passende krav 
til aktionærer og medlemmer af
ledelsesorganer

b) investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der udøver 
investeringsservice og -aktiviteter i det 
pågældende tredjeland, er underlagt 
tilstrækkelige kapitalkrav og passende krav 
til aktionærer og medlemmer af 
ledelsesorganer

Or. en

Ændringsforslag 100

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) selskaber, der udøver 
investeringsservice og -aktiviteter, er 

c) investeringsselskaber eller 
markedsoperatører, der udøver 
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underlagt fyldestgørende organisatoriske 
krav til interne kontrolfunktioner

investeringsservice og -aktiviteter, er 
underlagt fyldestgørende organisatoriske 
krav til interne kontrolfunktioner

Or. en

Ændringsforslag 101

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den [XXX].

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den …*. 

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 18 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 102

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med proceduren i
artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 
1095/2010.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 10–14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en
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Ændringsforslag 103

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[31. december 2016].

ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
…*.

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 18 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 104

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne registrerer de selskaber, 
der er meddelt tilladelse efter artikel 41. 
Registret skal være offentligt tilgængeligt 
og indeholde oplysninger om de 
tjenesteydelser eller aktiviteter, 
tredjelandsselskaberne har tilladelse til at 
udøve. Registret skal ajourføres løbende. 
Enhver tilladelse meddeles ESMA.

Medlemsstaterne registrerer de 
finansieringsinstitutter i et tredjeland, der 
er meddelt tilladelse efter artikel 41. 
Registret skal være offentligt tilgængeligt 
og indeholde oplysninger om de 
tjenesteydelser eller aktiviteter, 
finansieringsinstitutterne i et tredjeland
har tilladelse til at udøve. Registret skal 
ajourføres løbende. Enhver tilladelse 
meddeles ESMA.

Or. en
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Ændringsforslag 105

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afsætter tilstrækkelig tid til at udføre 
deres funktioner.

a) afsætter tilstrækkelig tid til at udføre 
deres funktioner.

Kun én af følgende kombinationer må 
forekomme samtidigt:

De må ikke samtidig besætte mere end:

i) en post som bestyrelsesmedlem og 
direktør kombineret med to 
direktionseksterne bestyrelsesposter

i) en post som bestyrelsesmedlem og 
direktør eller

ii) fire eksterne bestyrelsesposter. ii) to eksterne bestyrelsesposter.
Poster som bestyrelsesmedlem og direktør 
eller direktionseksterne bestyrelsesposter 
inden for samme koncern regnes som én 
bestyrelsespost.

En post som bestyrelsesmedlem og 
direktør kan kombineres med en 
direktionsekstern bestyrelsespost inden for 
samme koncern. Poster som 
bestyrelsesmedlem og direktør eller 
direktionseksterne bestyrelsesposter inden 
for samme koncern regnes som én 
bestyrelsespost.

De kompetente myndigheder kan give 
tilladelse til, at et medlem af en 
markedsoperatørs ledelsesorgan 
kombinerer flere bestyrelsesposter end 
tilladt i ovenstående afsnit under 
hensyntagen til individuelle forhold og 
arten, omfanget og kompleksiteten af 
investeringsselskabets aktiviteter.

De kompetente myndigheder kan give 
tilladelse til, at et medlem af en 
markedsoperatørs ledelsesorgan besætter
flere bestyrelsesposter end tilladt i 
ovenstående afsnit, eller kræve, at et 
sådant medlem besætter færre under 
hensyntagen til individuelle forhold og 
arten, omfanget og kompleksiteten af 
investeringsselskabets aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 106

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) sikrer, at der er etableret effektive 
systemer til afdækning og styring af 
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konflikter mellem markedsoperatøren og 
det regulerede marked eller dets 
medlemmer, og råder over og opretholder 
egnede ordninger til adskillelse af 
forskellige forretningsfunktioner.

Or. en

Ændringsforslag 107

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder kan give 
tilladelse til, at en markedsoperatør ikke 
nedsætter et separat nomineringsudvalg 
under hensyntagen til arten, omfanget og 
kompleksiteten af markedsoperatørens 
aktiviteter.

De kompetente myndigheder kan give 
tilladelse til, at en markedsoperatør ikke 
nedsætter et separat nomineringsudvalg 
under hensyntagen til arten, omfanget og 
kompleksiteten af markedsoperatørens 
aktiviteter, forudsat at der er iværksat en 
tilsvarende alternativ mekanisme.

Or. en

Ændringsforslag 108

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hæderlighed, integritet og 
uafhængighed, som et medlem af 
ledelsesorganet skal udvise, jf. stk. 1, litra 
c)

c) hæderlighed, integritet og 
uafhængighed, som et medlem af 
ledelsesorganet skal udvise, jf. stk. 1, litra 
c), under hensyntagen til muligheden for 
interessekonflikter

Or. en
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Ændringsforslag 109

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest [den 31. december 
2014].

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den …*.

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 12 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 110

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En markedsoperatørs ledelsesorgan 
skal kunne sikre, at det regulerede 
marked forvaltes på en sund og forsigtig 
måde og således at markedets integritet 
fremmes.

udgår

Ledelsesorganet overvåger og foretager 
regelmæssige vurderinger af det 
regulerede markeds organisation, og det 
træffer egnede foranstaltninger for at 
afhjælpe eventuelle mangler.
Medlemmerne af ledelsesorganet i dets 
tilsynsfunktion skal i tilstrækkeligt 
omfang have adgang til den information 
og de dokumenter, der er nødvendige for 
at føre tilsyn med og overvåge 
beslutningstagningen på ledelsesniveau.

Or. en
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Ændringsforslag 111

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Den kompetente myndighed afslår at 
meddele tilladelse, hvis den ikke finder det 
godtgjort, at de personer, der faktisk skal 
lede det regulerede markeds forretninger, 
har et tilstrækkeligt godt omdømme og 
tilstrækkelige erfaringer, eller hvis der er 
objektive og påviselige grunde til at tro, at 
selskabets ledelsesorgan er til fare for dets 
effektive, sunde og forsigtige forvaltning 
og for passende hensyntagen til markedets 
integritet.

7. Den kompetente myndighed afslår at 
meddele tilladelse, hvis den ikke finder det 
godtgjort, at de personer, der faktisk skal 
lede det regulerede markeds forretninger, 
har et tilstrækkeligt godt omdømme og 
tilstrækkelige erfaringer, eller hvis der er 
objektive og påviselige grunde til at tro, at 
markedsoperatørens ledelsesorgan er til 
fare for dets effektive, sunde og forsigtige 
forvaltning og for passende hensyntagen til 
markedets integritet.

Or. en

Ændringsforslag 112

Forslag til direktiv
Artikel 48 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. En markedsoperatørs 
ledelsesorgan skal kunne sikre, at det 
regulerede marked forvaltes på en 
sund og forsigtig måde og således, at 
markedets integritet fremmes.
Ledelsesorganet overvåger og 
foretager regelmæssige vurderinger af 
det regulerede markeds organisation, 
og det træffer egnede foranstaltninger 
for at afhjælpe eventuelle mangler.
Medlemmerne af ledelsesorganet i dets 
tilsynsfunktion skal i tilstrækkeligt 
omfang have adgang til den 
information og de dokumenter, der er 
nødvendige for at føre tilsyn med og 
overvåge beslutningstagningen på 
ledelsesniveau.
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Ledelsesorganet opretter, ajourfører 
og offentliggør en erklæring om den 
politik og praksis, som det iværksætter 
til opfyldelsen af kravene i dette 
stykke.

Or. en

Ændringsforslag 113

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger, som sikrer, at alle ordrer, der 
er indført i systemet af et medlem eller en 
deltager, er gyldige i mindst 500 
millisekunder.

Or. en

Ændringsforslag 114

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til afvisning af ordrer, der 
overskrider forud fastsatte lofter for 
mængder og priser eller er klart fejlagtige, 
og til midlertidigt at suspendere handelen, 
hvis der i en kort periode er betydelige 
prisudsving for et finansielt instrument på 
det pågældende eller et relateret marked, 
samt til i usædvanlige tilfælde at kunne 

2. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til afvisning af ordrer, der 
overskrider forud fastsatte lofter for 
mængder og priser eller er klart fejlagtige.
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annullere, ændre eller korrigere enhver 
transaktion.

Or. en

Ændringsforslag 115

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked midlertidigt skal kunne 
afbryde handelen, hvis der i en kort 
periode er betydelige prisudsving for et 
finansielt instrument på det pågældende 
eller et relateret marked, samt i 
usædvanlige tilfælde kunne annullere, 
ændre eller korrigere enhver transaktion. 
Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked sikrer, at parametrene 
for afbrydelse af handelen er tilpasset på 
en sådan måde, at der tages hensyn til 
likviditeten i forskellige aktivklasser og 
aktivunderklasser, og at der er 
tilstrækkelig sikkerhed for, at der undgås 
større forstyrrelser på markedet. 
Medlemsstaterne sikrer, at et reguleret 
marked indberetter parametrene for 
afbrydelse af handelen og alle væsentlige 
ændringer til den kompetente myndighed, 
som på sin side indberetter dem til ESMA. 
ESMA offentliggør parametrene på sit 
websted.

Or. en
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Ændringsforslag 116

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til at sikre, at algoritmiske 
handelssystemer ikke kan skabe eller 
bidrage til ureglementerede handelsvilkår 
på markedet, herunder systemer, der 
begrænser forholdet mellem ikke-udførte 
ordrer og transaktioner, der kan indføres i 
systemet af et medlem eller en deltager, at 
det er muligt at bremse ordrestrømmen, 
hvis der er risiko for, at man når op på 
systemets maksimale kapacitet, og at den 
minimumsændring (tick size), der kan 
anvendes på markedet, begrænses.

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked skal have etableret 
effektive systemer, procedurer og 
ordninger til at sikre, at algoritmiske 
handelssystemer eller 
højfrekvenshandelssystemer ikke kan 
skabe eller bidrage til ureglementerede 
handelsvilkår på markedet, herunder 
systemer, der begrænser forholdet mellem 
ikke-udførte ordrer og transaktioner, der 
kan indføres i systemet af et medlem eller 
en deltager, at det er muligt at bremse 
ordrestrømmen, hvis der er risiko for, at 
man når op på systemets maksimale 
kapacitet, og at den minimumsændring 
(tick size), der kan anvendes på markedet, 
begrænses. Medlemsstaterne forbyder 
navnlig et reguleret marked at tillade sine 
medlemmer at tilbyde direkte elektronisk 
adgang.

Or. en

Ændringsforslag 117

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked, der tillader direkte 
elektronisk adgang, skal have etableret 
effektive systemprocedurer og ordninger 
til at sikre, at medlemmer eller deltagere 
kun tillades at udbyde sådanne tjenester, 
hvis de er et godkendt investeringsselskab 
i henhold til dette direktiv, at passende 
kriterier er fastlagt og anvendt med 

udgår
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hensyn til egnetheden af de personer, som 
kan opnå sådan adgang, og at medlemmet 
eller deltageren fortsat har ansvaret for 
ordrer og handler udført ved hjælp af den 
pågældende tjeneste.
Medlemsstaterne stiller også krav om, at 
det regulerede marked fastsætter passende 
standarder for risikokontrol og tærskler 
for handel gennem sådan adgang og er i 
stand til at identificere og om nødvendigt 
standse ordrer afgivet eller handel udført 
af en person, der anvender direkte 
elektronisk adgang separat fra ordrer 
afgivet eller handel udført af medlemmet 
eller deltageren.

Or. en

Ændringsforslag 118

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked sikrer, at dets regler for 
samhusningstjenester og gebyrstrukturer
er gennemsigtige, retfærdige og ikke-
diskriminerende.

5. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked sikrer, at dets regler for 
samhusningstjenester er gennemsigtige, 
retfærdige og ikke-diskriminerende.

Or. en

Ændringsforslag 119

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne stiller krav om, at et 
reguleret marked sikrer, at dets 
gebyrstrukturer er gennemsigtige, 
retfærdige og ikke-diskriminerende, og at 
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de ikke tilskynder til at placere, ændre 
eller annullere ordrer eller udføre 
transaktioner på en sådan måde, at det 
bidrager til ureglementerede 
handelsvilkår eller markedsmisbrug. 
Medlemsstaterne stiller navnlig krav om, 
at et reguleret marked opkræver et højere 
gebyr for placeringen af en ordre, der 
efterfølgende annulleres, end en ordre, 
som udføres, og opkræver et højere gebyr 
af deltagere, der placerer forholdsvis 
mange annullerede ordrer i forhold til 
udførte ordrer, som afspejling af den 
ekstra belastning af systemkapaciteten. 
Medlemsstaterne tillader et reguleret 
marked at tilpasse sine gebyrer for 
annullerede ordrer efter længden af det 
tidsrum, i hvilket ordren er blevet 
opretholdt.

Or. en

Ændringsforslag 120

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fastlægge betingelserne for 
suspension af handelen, hvis der i en kort 
periode er betydelige prisudsving for et 
finansielt instrument på det pågældende 
eller et relateret marked

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 121

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at etablere kontroller vedrørende 
direkte elektronisk adgang

d) at fastlægge, under hvilke 
omstændigheder det kunne være 
hensigtsmæssigt at bremse 
ordrestrømmen 

Or. en

Ændringsforslag 122

Forslag til direktiv
Artikel 51 – stk. 7 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at sikre, at samhusningstjenester og 
gebyrstrukturer er retfærdige og ikke-
diskriminerende.

e) at sikre, at samhusningstjenester og 
gebyrstrukturer er retfærdige og ikke-
diskriminerende, og at gebyrstrukturerne 
ikke tilskynder til ureglementerede 
handelsvilkår eller markedsmisbrug.

Or. en

Ændringsforslag 123

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
operatør af et reguleret marked, som 
suspenderer handelen med et finansielt 
instrument eller fjerner det fra handelen, 
offentliggør denne beslutning, meddeler 
dette til de andre regulerede markeder, 
MHF'er og OHF'er, der handler med det 
samme finansielle instrument, og meddeler 
den kompetente myndighed de relevante 

Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
operatør af et reguleret marked, som 
suspenderer handelen med et finansielt 
instrument eller fjerner det fra handelen, 
offentliggør denne beslutning, meddeler 
dette til de andre regulerede markeder, 
MHF'er og OHF'er, der handler med det 
samme finansielle instrument, og meddeler 
den kompetente myndighed de relevante 
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oplysninger. Den kompetente myndighed 
underretter de kompetente myndigheder i 
de andre medlemsstater herom. 
Medlemsstaterne stiller krav om, at andre 
regulerede markeder, MHF'er og OHF'er, 
der handler med det samme finansielle 
instrument, også suspenderer handelen med 
det eller fjerner det fra handelen, når 
suspenderingen eller fjernelsen skyldes 
manglende fremlæggelse af oplysninger 
om udstederen eller det finansielle 
instrument, undtagen i tilfælde, hvor dette 
vil kunne medføre betydelig skade for 
investorernes interesser eller markedets 
ordentlige funktion. Medlemsstaterne 
stiller krav om, at de andre regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er meddeler 
deres beslutning til deres kompetente 
myndighed og alle regulerede markeder, 
MHF'er og OHF'er, der handler med det 
samme finansielle instrument, herunder en 
forklaring, hvis det blev besluttet ikke at 
suspendere handelen med eller fjerne det 
finansielle instrument fra handelen.

oplysninger. Den kompetente myndighed 
underretter de kompetente myndigheder i 
de andre medlemsstater herom. 
Medlemsstaterne stiller krav om, at andre
regulerede markeder, MHF'er og OHF'er, 
der handler med det samme finansielle 
instrument, også snarest muligt 
suspenderer handelen med det eller fjerner 
det fra handelen, når suspenderingen eller 
fjernelsen skyldes manglende fremlæggelse 
af oplysninger om udstederen eller det 
finansielle instrument, undtagen i tilfælde, 
hvor dette vil kunne medføre betydelig 
skade for investorernes interesser eller 
markedets ordentlige funktion. 
Medlemsstaterne stiller krav om, at de 
andre regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er meddeler deres beslutning til deres 
kompetente myndighed og alle regulerede 
markeder, MHF'er og OHF'er, der handler 
med det samme finansielle instrument, 
herunder en forklaring, hvis det blev 
besluttet ikke at suspendere handelen med 
eller fjerne det finansielle instrument fra 
handelen.

Or. en

Ændringsforslag 124

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest 
…*.
______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 18 
måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden.
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Or. en

Ændringsforslag 125

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[XXX].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 126

Forslag til direktiv
Artikel 53 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 med 
henblik på at specificere de situationer, der 
udgør betydelig skade for investorernes 
interesser og det indre markeds ordentlige 
funktion, jf. stk. 1 og 2, og afklare 
spørgsmål vedrørende manglende 
fremlæggelse af oplysninger om 
udstederen eller det finansielle instrument, 
jf. stk. 1.

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 med 
henblik på at specificere de situationer, der 
udgør betydelig skade for investorernes 
interesser, præcisere begrebet "snarest 
muligt" og det indre markeds ordentlige 
funktion, jf. stk. 1 og 2, og afklare 
spørgsmål vedrørende manglende 
fremlæggelse af oplysninger om 
udstederen eller det finansielle instrument, 
jf. stk. 1, herunder den nødvendige 
procedure for ophævelse af suspensionen 
af handelen med et finansielt instrument.

Or. en
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Ændringsforslag 127

Forslag til direktiv
Artikel 54 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den …*. 

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 18 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 128

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at regulerede 
markeder, operatører af MHF'er og 
OHF'er, som optager råvarebaserede 
derivater til handel eller handler dermed, 
fastsætter lofter for antallet af kontrakter, 
som ethvert givent medlem af markedet 
eller enhver given markedsdeltager kan 
indgå i løbet af en nærmere fastsat periode, 
eller alternative ordninger med 
tilsvarende virkning, f.eks. 
positionsforvaltning med automatiske 
revisionstærskler, der pålægges med 
henblik på:

Medlemsstaterne sikrer, at regulerede 
markeder og operatører af MHF'er og 
OHF'er, som optager råvarebaserede 
derivater til handel eller handler dermed, 
fastsætter lofter for antallet af kontrakter, 
som ethvert givent medlem af markedet 
eller enhver given markedsdeltager kan 
indgå i løbet af en nærmere fastsat periode, 
med henblik på:

Or. en
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Ændringsforslag 129

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lofterne eller ordningerne skal være 
gennemsigtige og ikke-diskriminerende, 
angive, hvilke personer de gælder for, samt 
eventuelle undtagelser, og de skal tage 
hensyn til arten og sammensætningen af 
markedsdeltagere og af den brug, de gør af 
de kontrakter, der optages til handel. De 
skal specificere klare kvantitative lofter 
som f.eks. det maksimale antal kontrakter, 
som personer kan indgå, idet der tages 
hensyn til det underliggende råvaremarked, 
herunder produktionsmønstre, forbrug og 
transport til markedet.

Lofterne skal være gennemsigtige og ikke-
diskriminerende, angive, hvilke personer 
de gælder for, samt eventuelle undtagelser, 
og de skal tage hensyn til arten og 
sammensætningen af markedsdeltagere og 
af den brug, de gør af de kontrakter, der 
optages til handel. De skal navnlig sondre 
mellem positioner, der objektivt set 
mindsker risici, som er direkte knyttet til 
forretningsaktiviteter i forbindelse med 
råvarer, og andre positioner. De skal 
specificere klare kvantitative lofter som 
f.eks. det maksimale antal kontrakter, som 
personer kan indgå eller ligge inde med, 
idet der tages hensyn til det underliggende 
råvaremarked, herunder 
produktionsmønstre, forbrug og transport 
til markedet.

Or. en

Ændringsforslag 130

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne stiller krav om, at de 
regulerede markeder og operatører af 
MHF'er og OHF'er, der optager 
råvarebaserede derivater til handel eller 
handler dermed, også anvender andre 
kontrolforanstaltninger vedrørende 
positioner, som er nødvendige for at sikre 
markedernes ordentlige funktion, og 
navnlig begrænse mulighederne for, at 
indehavere af store positioner kan 
manipulere markedet for derivatet, den 
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underliggende råvare, det underliggende 
aktiv eller den underliggende rettighed, 
samt sikre, at markedsdeltagerne har 
indført de ordninger, som er nødvendige 
for fysisk af indgå aftalen, hvor dette er 
relevant. Sådanne kontrolforanstaltninger 
skal også rumme mulighed for, at 
markedspladsen kræver af medlemmerne 
eller deltagerne, at de bringer en position 
til ophør eller reducerer den.

Or. en

Ændringsforslag 131

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er underretter deres kompetente 
myndighed om de nærmere enkeltheder i 
lofterne og ordningerne. Den kompetente 
myndighed meddeler ESMA samme 
oplysninger, og ESMA offentliggør og 
opretholder på sit websted en database med 
sammenfatninger af de grænser eller 
ordninger, der er i kraft.

2. Regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er underretter deres kompetente 
myndighed om de nærmere enkeltheder i 
lofterne. Den kompetente myndighed 
meddeler ESMA samme oplysninger, og 
ESMA offentliggør og opretholder på sit 
websted en database med sammenfatninger 
af de grænser, der er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 132

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 for at 
fastlægge lofterne eller alternative 
ordninger for antallet af kontrakter, som 

udgår
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en person kan indgå i løbet af en 
nærmere fastsat periode, og de 
nødvendige ækvivalente virkninger af 
alternative ordninger oprettet i henhold til 
stk. 1, samt betingelserne for undtagelser. 
Lofterne eller de alternative ordninger 
skal tage hensyn til de forhold, der er 
nævnt i stk. 1, og de lofter, der er fastsat 
af regulerede markeder, MHF'er og 
OHF'er. De lofter eller alternative 
ordninger, der fastsættes i delegerede 
retsakter, har også forrang frem for 
eventuelle foranstaltninger pålagt af 
kompetente myndigheder i 
overensstemmelse med artikel 72, stk. 1, 
litra g), i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 133

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. ESMA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske 
standarder til fastsættelse af lofter for 
antallet af kontrakter, som en person 
kan indgå i løbet af en nærmere 
fastsat periode, og de ekstra 
kontrolforanstaltninger, som er 
nødvendige for at sikre markedernes 
ordentlige funktion, samt 
betingelserne for undtagelser og for 
bestemmelse af, hvornår positioner 
objektivt set begrænser den risiko, som 
er direkte knyttet til 
forretningsmæssige aktiviteter i 
forbindelse med råvarer. Lofterne skal 
tage hensyn til de i stk. 1 omhandlede 
forhold, behovet for en 
hensigtsmæssig sondring mellem 
råvarer og kategorier af 
markedsdeltagere og de lofter, der er 
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fastsat af regulerede markeder, 
MHF'er og OHF'er.
ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest 
den …*.
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
forskriftsmæssige tekniske standarder 
i overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
_____________
* EUT: Indsæt venligst dato: 12 
måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 134

Forslag til direktiv
Artikel 59 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kompetente myndigheder må ikke 
pålægge lofter eller alternative ordninger, 
der er mere restriktive end de lofter, der er 
vedtaget i henhold til stk. 3, undtagen i 
ekstraordinære tilfælde, hvor de er 
objektivt begrundende og 
forholdsmæssige under hensyntagen til 
det specifikke markeds likviditet og 
markedets ordentlige funktion. 
Restriktionerne er gældende i en 
indledende periode, der ikke må 
overskride seks måneder at regne fra 
deres offentliggørelse på den relevante 
kompetente myndigheds websted. En 
sådan restriktion kan fornyes for 
yderligere perioder, der hver ikke må 
overskride seks måneder, hvis grundlaget 
for restriktionerne stadig er til stede. Hvis 

udgår
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restriktionen ikke fornyes efter perioden 
på seks måneder, udløber den automatisk.
Ved vedtagelse af mere restriktive 
foranstaltninger end de foranstaltninger, 
der er vedtaget i henhold til stk. 3, 
underretter de kompetente myndigheder 
ESMA herom. Meddelelsen skal 
indeholde en begrundelse for de mere 
restriktive foranstaltninger. ESMA 
afgiver inden for en periode på 24 timer 
en udtalelse om, hvorvidt den anser 
foranstaltningen for at være nødvendig i 
forbindelse med håndteringen det 
ekstraordinære tilfælde. Udtalelsen 
offentliggøres på ESMA's websted.
Når en kompetent myndighed 
gennemfører foranstaltninger i modstrid 
med en ESMA-udtalelse, offentliggør den 
straks en meddelelse herom på sit 
websted, hvori der gives en fuldstændig 
forklaring af grundene til at gøre dette.

Or. en

Ændringsforslag 135

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[XXX].

ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
…*.

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 12 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en
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Ændringsforslag 136

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
tekniske gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med artikel 
15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 137

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 95 for at 
kræve, at alle rapporter, der er nævnt i 
stk. 1, litra a), fremsendes til ESMA på et 
nærmere bestemt tidspunkt i ugens løb, så 
de kan offentliggøres centralt af ESMA.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 138

Forslag til direktiv
Artikel 60 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder til fastsættelse af krav om, 
at alle rapporter, der er nævnt i stk. 1, 
litra a), fremsendes til ESMA på et 
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nærmere bestemt tidspunkt i ugens 
løb, så de kan offentliggøres centralt 
af ESMA.
ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest 
den …*.
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de gennemførelsesmæssige 
tekniske standarder, der er omhandlet 
i første afsnit, i overensstemmelse med 
artikel 15 i forordning (EU) 
nr. 1095/2010.
______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 12 
måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 139

Forslag til direktiv
Artikel 63 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger de i første afsnit 
omhandlede udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den […].

ESMA forelægger de i første afsnit 
omhandlede udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den …*.

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 12 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en
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Ændringsforslag 140

Forslag til direktiv
Artikel 63 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[31. december 2016].

ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
…*.

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 18 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 141

Forslag til direktiv
Artikel 64 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) har gjort sig skyldig i alvorlig og
systematisk overtrædelse af de 
bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv.

d) har gjort sig skyldig i alvorlig eller
systematisk overtrædelse af de 
bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 142

Forslag til direktiv
Artikel 65 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. ESMA udarbejder retningslinjer for 
vurderingen af egnetheden af 
medlemmerne af ledelsesorganet som 
beskrevet i stk. 1, idet der tages hensyn til 
de forskellige roller og funktioner, de 

2. ESMA udarbejder senest den …* 
retningslinjer for vurderingen af 
egnetheden af medlemmerne af 
ledelsesorganet som beskrevet i stk. 1, idet 
der tages hensyn til de forskellige roller og 
funktioner, de udfører, og nødvendigheden 
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udfører. af at undgå interessekonflikter mellem 
medlemmerne af ledelsesorganet og 
brugerne af APA, CTP eller ARM.
_________________

* EUT: Indsæt venligst dato: 12 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 143

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hjemlandet stiller krav om, at APA'en 
har og vedligeholder effektive 
administrative ordninger, der er tilrettelagt 
med henblik på at forebygge 
interessekonflikter med kunderne.

2. Hjemlandet stiller krav om, at APA'en 
har og vedligeholder effektive 
administrative ordninger, der er tilrettelagt 
med henblik på at forebygge 
interessekonflikter med kunderne. En 
APA, der også er en markedsoperatør 
eller et investeringsselskab, skal navnlig 
behandle alle de indsamlede oplysninger 
på en ikke-diskriminerende måde og råde 
over og vedligeholde egnede ordninger til 
adskillelse af forskellige 
forretningsfunktioner.

Or. en

Ændringsforslag 144

Forslag til direktiv
Artikel 66 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger de i første afsnit 
omhandlede udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den […].

ESMA forelægger de i første afsnit 
omhandlede udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den …*.

______________
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* EUT: Indsæt venligst dato: 12 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 145

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) markedsplads, hvor transaktionen blev 
gennemført, eller OTC-kode

g) markedsplads eller systematisk 
internalisator, hvor transaktionen blev 
gennemført, eller OTC-kode

Or. en

Ændringsforslag 146

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) markedsplads, hvor transaktionen blev 
gennemført, eller OTC-kode

g) markedsplads eller systematisk 
internalisator, hvor transaktionen blev 
gennemført, eller OTC-kode

Or. en

Ændringsforslag 147

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger de i første afsnit 
omhandlede udkast til tekniske standarder 
for Kommissionen senest den […] for så 
vidt angår oplysninger offentliggjort i 

ESMA forelægger de i første afsnit 
omhandlede udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder for Kommissionen 
senest den ...* for så vidt angår oplysninger 
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overensstemmelse med artikel 5 og 19 i 
forordning (EU) nr. …/… [MiFIR] og 
senest den […] for så vidt angår 
oplysninger offentliggjort i 
overensstemmelse med artikel 9 og 20 i 
forordning (EU) nr. …/… [MiFIR].

offentliggjort i overensstemmelse med 
artikel 5 og 19 i forordning (EU) nr. …/… 
[MiFIR] og senest den …** for så vidt 
angår oplysninger offentliggjort i 
overensstemmelse med artikel 9 og 20 i 
forordning (EU) nr. …/… [MiFIR].

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 12 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.
** EUT: Indsæt venligst dato: 18 
måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 148

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 94 for at 
præcisere, hvad der udgør rimelige 
forretningsmæssige vilkår for at give 
adgang til datastrømme som omhandlet i 
stk. 1 og 2.

7. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
94 for at præcisere, hvad der udgør 
rimelige forretningsmæssige vilkår for at 
give adgang til datastrømme som 
omhandlet i stk. 1 og 2.

Or. en

Ændringsforslag 149

Forslag til direktiv
Artikel 67 – stk. 8 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) andre metoder til at sikre, at de data, der 
offentliggøres af forskellige CTP'er, er 
konsekvente og muliggør kortlægning og 
krydshenvisninger i forhold til lignende 
data fra andre kilder.

d) andre metoder til at sikre, at de data, der 
offentliggøres af forskellige CTP'er, er 
konsekvente og muliggør kortlægning og 
krydshenvisninger i forhold til lignende 
data fra andre kilder og aggregering på 
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unionsplan.

Or. en

Ændringsforslag 150

Forslag til direktiv
Artikel 68 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hjemlandet stiller krav om, at ARM'en 
har og vedligeholder effektive 
administrative ordninger, der er tilrettelagt 
med henblik på at forebygge 
interessekonflikter med kunderne.

2. Hjemlandet stiller krav om, at ARM'en 
har og vedligeholder effektive 
administrative ordninger, der er tilrettelagt 
med henblik på at forebygge 
interessekonflikter med kunderne. En 
ARM, der også er en markedsoperatør 
eller et investeringsselskab, skal navnlig 
behandle alle de indsamlede oplysninger 
på en ikke-diskriminerende måde og råde 
over og vedligeholde egnede ordninger til 
adskillelse af forskellige 
forretningsfunktioner.

Or. en

Ændringsforslag 151

Forslag til direktiv
Artikel 69 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i stk. 1 omhandlede kompetente 
myndigheder skal være offentlige 
myndigheder, hvilket dog ikke udelukker 
muligheden for at uddelegere hvervet til 
andre organer, hvis denne mulighed 
udtrykkeligt er fastsat i artikel 23, stk. 4.

De i stk. 1 omhandlede kompetente 
myndigheder skal være offentlige 
myndigheder, hvilket dog ikke udelukker 
muligheden for at uddelegere hvervet til 
andre organer, hvis denne mulighed 
udtrykkeligt er fastsat i artikel 29, stk. 4.

Or. en
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Ændringsforslag 152

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat udpeger mere end én 
kompetent myndighed til at håndhæve en 
bestemmelse i dette direktiv, skal deres 
respektive roller klart afgrænses, ligesom 
de skal arbejde tæt sammen.

Hvis en medlemsstat udpeger mere end én 
kompetent myndighed til at håndhæve en 
bestemmelse i dette direktiv eller 
forordning (EU) nr. …/… [MiFIR], skal 
deres respektive roller klart afgrænses, 
ligesom de skal arbejde tæt sammen.

Or. en

Ændringsforslag 153

Forslag til direktiv
Artikel 70 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat stiller krav om, at et 
sådant samarbejde også finder sted mellem 
de kompetente myndigheder i henhold til 
dette direktiv og de kompetente 
myndigheder i den pågældende 
medlemsstat, der fører tilsyn med 
kreditinstitutter, pensionskasser, UCITS, 
institutter for kollektiv investering i 
værdipapirer og andre finansielle enheder, 
forsikrings- og genforsikringsformidlere og 
med forsikringsselskaber.

Hver medlemsstat stiller krav om, at et 
sådant samarbejde også finder sted mellem 
de kompetente myndigheder i henhold til 
dette direktiv eller forordning (EU) nr. 
…/… [MiFIR] og de kompetente 
myndigheder i den pågældende 
medlemsstat, der fører tilsyn med 
kreditinstitutter, pensionskasser, UCITS, 
institutter for kollektiv investering i 
værdipapirer og andre finansielle enheder, 
forsikrings- og genforsikringsformidlere og 
med forsikringsselskaber.

Or. en



PR\895700DA.doc 93/143 PE485.882v01-00

DA

Ændringsforslag 154

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at få adgang til ethvert dokument, som 
kan være relevant for 
tilsynsforpligtelserne, i enhver form og at 
modtage en kopi deraf

a) at få adgang til ethvert dokument, 
herunder de i artikel 16, stk. 7, 
omhandlede oplysninger, som kan være af 
relevans for tilsynsforpligtelserne, i enhver 
form og at modtage en kopi deraf

Or. en

Ændringsforslag 155

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at kræve foreliggende oplysninger om 
telefonsamtaler og foreliggende datatrafik, 
som investeringsselskaber er i besiddelse 
af, hvis der er en rimelig mistanke om, at 
sådanne oplysninger i relation til 
undersøgelsens genstand kan være 
relevante for påvisning af misligholdelse 
fra investeringsselskabets side af dets 
forpligtelser i henhold til dette direktiv; 
disse oplysninger må dog ikke vedrøre 
indholdet af den kommunikation, som de 
vedrører

d) at kræve foreliggende oplysninger om 
telefonsamtaler og foreliggende datatrafik 
eller tilsvarende oplysninger, jf. artikel 16, 
stk. 7, som investeringsselskaber er i 
besiddelse af, hvis der er en rimelig 
mistanke om, at sådanne oplysninger i 
relation til undersøgelsens genstand kan 
være relevante for påvisning af 
misligholdelse fra investeringsselskabets 
side af dets forpligtelser i henhold til dette 
direktiv; disse oplysninger må dog kun
vedrøre indholdet af den kommunikation, 
som de vedrører, når frigivelsen af 
sådanne oplysninger er forenelig med 
reglerne om databeskyttelse i unionsretten 
og i national ret

Or. en
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Ændringsforslag 156

Forslag til direktiv
Artikel 71 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis et krav om foreliggende 
oplysninger om telefonsamtaler og 
foreliggende datatrafik som omhandlet i 
stk. 2, litra d), kræver godkendelse fra en 
retsmyndighed i henhold til nationale 
regler, skal der ansøges om sådan 
godkendelse. Der kan også ansøges om en 
sådan godkendelse som en 
sikkerhedsforanstaltning.

3. Hvis et krav om foreliggende 
oplysninger om telefonsamtaler og 
foreliggende datatrafik i en form som 
angivet i artikel 16, stk. 7, som omhandlet 
i stk. 2, litra d), kræver godkendelse fra en 
retsmyndighed i henhold til nationale 
regler, skal der ansøges om sådan 
godkendelse. Der kan også ansøges om en 
sådan godkendelse som en 
sikkerhedsforanstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 157

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder kan i 
forbindelse med tilsyn tillægges alle de 
tvangsmidler, der er nødvendige for, at de 
kan udøve deres funktioner. Inden for de 
grænser, der er fastsat i de nationale retlige 
rammer, gør de brug af sådanne 
tvangsmidler for at:

1. De kompetente myndigheder kan i 
forbindelse med tilsyn tillægges alle de 
tvangsmidler, der er nødvendige for, at de 
kan udøve deres funktioner. Inden for de 
grænser, der er fastsat i de nationale retlige 
rammer, udøver de som minimum 
følgende beføjelser:

Or. en
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Ændringsforslag 158

Forslag til direktiv
Artikel 72 – stk. 1 – litra h a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) kræve, at der udbetales erstatning 
eller træffes andre afhjælpende 
foranstaltninger med henblik på at 
korrigere alle økonomiske tab eller anden 
skade, som en investor har lidt som følge 
af en praksis eller adfærd, der strider mod 
dette direktiv eller forordning (EU) nr. 
.../... [MiFIR].

Or. en

Ændringsforslag 159

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne giver årligt ESMA de 
sammenfattede oplysninger vedrørende alle 
administrative foranstaltninger og 
sanktioner, der er iværksat i henhold til 
stk. 1 og 2.

3. Medlemsstaterne giver årligt ESMA de 
sammenfattede oplysninger vedrørende alle
administrative foranstaltninger og 
sanktioner, der er iværksat i henhold til stk. 
1 og 2. ESMA offentliggør disse 
oplysninger i en årsrapport.

Or. en

Ændringsforslag 160

Forslag til direktiv
Artikel 73 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for procedurerne og formerne 
for fremsendelse af de oplysninger, der er 
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omhandlet i denne artikel.
ESMA forelægger disse udkast til 
forskriftsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den …*.
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de tekniske 
gennemførelsesstandarder, der er 
omhandlet i første afsnit, i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 18 
måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 161

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne artikel finder anvendelse på 
følgende:

1. Denne artikel finder som minimum 
anvendelse på følgende:

Or. en

Ændringsforslag 162

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) et investeringsselskab, der gentagne 
gange ikke leverer oplysninger eller 
rapporter til kunder og ikke opfylder sine 
forpligtelser med hensyn til vurdering af 
egnethed og hensigtsmæssighed i henhold 

l) et investeringsselskab, der ikke leverer 
oplysninger eller rapporter til kunder og 
ikke opfylder sine forpligtelser med hensyn 
til vurdering af egnethed og 
hensigtsmæssighed i henhold til nationale 
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til nationale bestemmelser til 
gennemførelse af artikel 24 og 25

bestemmelser til gennemførelse af artikel 
24 og 25

Or. en

Ændringsforslag 163

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) et investeringsselskab, der i gentagne 
tilfælde ikke formår at opnå det bedst 
mulige resultat for kunder ved udførelse af 
ordrer og ikke opretter ordninger i henhold 
til nationale bestemmelser til 
gennemførelse af artikel 27 og 28

n) et investeringsselskab, der ikke formår 
at opnå det bedst mulige resultat for kunder 
ved udførelse af ordrer og ikke opretter 
ordninger i henhold til nationale 
bestemmelser til gennemførelse af artikel 
27 og 28

Or. en

Ændringsforslag 164

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 1 – litra r a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ra) en datatjenesteudbyders ledelsesorgan, 
der ikke opfylder sine forpligtelser i 
henhold til artikel 65

Or. en

Ændringsforslag 165

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 1 – litra r b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

rb) en APA, CTP eller ARM, der ikke 
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opfylder sine organisatoriske forpligtelser 
i henhold til artikel 66, 67 eller 68

Or. en

Ændringsforslag 166

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 1 – litra s

Kommissionens forslag Ændringsforslag

s) et reguleret marked, en markedsoperatør 
eller et investeringsselskab der i gentagne 
tilfælde ikke offentliggør oplysninger i 
henhold til artikel 3, 5, 7 eller 9 i 
forordning (EU) nr. (EU) …/… [MiFIR]

s) et reguleret marked, en markedsoperatør 
eller et investeringsselskab der ikke 
offentliggør oplysninger i henhold til 
artikel 3, 5, 7 eller 9 i forordning (EU) nr. 
(EU) …/… [MiFIR]

Or. en

Ændringsforslag 167

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 1 – litra t

Kommissionens forslag Ændringsforslag

t) et investeringsselskab der i gentagne 
tilfælde ikke offentliggør oplysninger i 
henhold til artikel 13, 17, 19 og 20 i 
forordning (EU) nr. …/… [MiFIR]

t) et investeringsselskab der ikke 
offentliggør oplysninger i henhold til 
artikel 13, 17, 19 og 20 i forordning (EU) 
nr. …/… [MiFIR]

Or. en

Ændringsforslag 168

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 1 – litra u

Kommissionens forslag Ændringsforslag

u) et investeringsselskab der i gentagne u) et investeringsselskab der ikke 
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tilfælde ikke indberetter transaktioner til 
kompetente myndigheder i henhold til 
artikel 23 i forordning (EU) nr. …/… 
[MiFIR]

indberetter transaktioner til kompetente 
myndigheder i henhold til artikel 23 i 
forordning (EU) nr. …/… [MiFIR]

Or. en

Ændringsforslag 169

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 1 – litra z

Kommissionens forslag Ændringsforslag

z) et investeringsselskab, der markedsfører, 
distribuerer eller sælger finansielle 
instrumenter eller udfører en type finansiel 
aktivitet eller følger en praksis i modstrid 
med forbud eller restriktioner pålagt på 
grundlag af artikel 32 i forordning (EU) nr. 
…/… [MiFIR].

z) et investeringsselskab, der markedsfører, 
distribuerer eller sælger finansielle 
instrumenter eller udfører en type finansiel 
aktivitet eller følger en praksis i modstrid 
med forbud eller restriktioner pålagt på 
grundlag af artikel 31 eller 32 i forordning 
(EU) nr. …/… [MiFIR].

Or. en

Ændringsforslag 170

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) for fysiske personer, administrative 
bøder på op til 5 000 000 EUR eller i 
medlemsstater, hvor euroen ikke er den 
officielle valuta, den tilsvarende værdi i 
national valuta på datoen for dette direktivs 
ikrafttræden

f) for fysiske personer, administrative 
bøder på op til 10 000 000 EUR eller i 
medlemsstater, hvor euroen ikke er den 
officielle valuta, den tilsvarende værdi i 
national valuta på datoen for dette direktivs 
ikrafttræden

Or. en
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Ændringsforslag 171

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når den fortjeneste, der er opnået ved 
overtrædelsen kan beregnes, sikrer 
medlemsstaterne, at maksimumsbeløbet 
ikke er mindre end det dobbelte af 
fortjenestebeløbet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 172

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan bemyndige 
kompetente myndigheder til at iværksætte 
supplerende former for sanktioner eller 
iværksætte sanktioner, som overstiger de i 
stk. 2, litra e), f) og g), nævnte beløb, 
forudsat at de er forenelige med artikel 
76.

Or. en

Ændringsforslag 173

Forslag til direktiv
Artikel 75 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne bemyndiger de 
kompetente myndigheder til at iværksætte 
sanktioner, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen og er 
afskrækkende, i tilfælde af overtrædelse 
af dette direktiv og forordning EU nr. 
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…/… [MiFIR], som ikke er omhandlet i 
stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 174

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. ESMA udsteder i overensstemmelse 
med artikel 16 i forordning (EU) nr. 
1095/2010 retningslinjer til de kompetente 
myndigheder om arten af administrative 
sanktioner og foranstaltninger og størrelsen 
af de administrative bøder.

2. ESMA udsteder i overensstemmelse 
med artikel 16 i forordning (EU) nr. 
1095/2010 retningslinjer til de kompetente 
myndigheder om arten af administrative 
sanktioner og foranstaltninger og størrelsen 
af de administrative bøder senest den ...*.
__________________

* EUT: Indsæt venligst dato: 12 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 175

Forslag til direktiv
Artikel 76 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne artikel berører ikke de 
kompetente myndigheders evne til at 
iværksætte strafferetlige sanktioner i 
henhold til national lovgivning. Der tages 
hensyn til alle iværksatte strafferetlige 
sanktioner ved fastsættelsen af arten og 
graden af eventuelle supplerende 
administrative sanktioner.

Or. en
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Ændringsforslag 176

Forslag til direktiv
Artikel 78

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 78 udgår
Fremsendelse af oplysninger om 
sanktioner til ESMA
1. Medlemsstaterne giver årligt ESMA de 
sammenfattede oplysninger vedrørende 
alle administrative foranstaltninger og 
administrative sanktioner, der er iværksat 
i henhold til artikel 73. ESMA 
offentliggør disse oplysninger i en 
årsrapport.
2. Har den kompetente myndighed 
offentliggjort oplysninger om en 
administrativ foranstaltning eller 
administrativ sanktion, underretter den 
samtidig ESMA herom. Vedrører en 
offentliggjort administrativ foranstaltning 
eller administrativ sanktion et 
investeringsselskab, vedføjer ESMA en 
henvisning til den offentliggjorte sanktion 
i registret over investeringsselskaber, der 
er oprettet i henhold til artikel 5, stk. 3.
3. ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for de procedurer og 
fremsendelsesformer for de oplysninger, 
der er omhandlet i denne artikel.
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de tekniske 
gennemførelsesstandarder, der er 
omhandlet i første afsnit, i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.
ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[XX].

Or. en
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Ændringsforslag 177

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder, alle, der arbejder 
eller har arbejdet for de kompetente 
myndigheder, og organer, til hvilke der er 
uddelegeret hverv i henhold til artikel 69, 
stk. 2, såvel som revisorer og eksperter, der 
har handlet på de kompetente 
myndigheders vegne, undergives 
tavshedspligt. De må ikke videregive 
nogen af de fortrolige oplysninger, de 
modtager i forbindelse med deres hverv, 
undtagen i summarisk eller sammenfattet 
form, således at enkelte 
investeringsselskaber, markedsoperatører, 
regulerede markeder eller enhver anden 
person ikke kan identificeres, medmindre 
der er tale om krav i national lovgivning, 
straffelovgivningen eller de øvrige 
bestemmelser i dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder, alle, der arbejder 
eller har arbejdet for de kompetente 
myndigheder, og organer, til hvilke der er 
uddelegeret hverv i henhold til artikel 69, 
stk. 2, såvel som revisorer og eksperter, der 
har handlet på de kompetente 
myndigheders vegne, undergives 
tavshedspligt. De må ikke videregive 
nogen af de fortrolige oplysninger, de 
modtager i forbindelse med deres hverv, 
undtagen i summarisk eller sammenfattet 
form, således at enkelte 
investeringsselskaber, markedsoperatører, 
regulerede markeder eller enhver anden 
person ikke kan identificeres, medmindre 
der er tale om krav i national lovgivning, 
straffelovgivningen eller de øvrige 
bestemmelser i dette direktiv eller 
forordning (EU) nr. …/… [MiFIR].

Or. en

Ændringsforslag 178

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder, organer 
samt fysiske og juridiske personer bortset 
fra kompetente myndigheder, der modtager 
fortrolige oplysninger i henhold til dette 
direktiv, kan, medmindre der er tale om 
krav i national straffelovgivning, kun 
anvende oplysningerne i forbindelse med 

3. De kompetente myndigheder, organer 
samt fysiske og juridiske personer bortset 
fra kompetente myndigheder, der modtager 
fortrolige oplysninger i henhold til dette 
direktiv eller forordning (EU) nr. …/… 
[MiFIR], kan, medmindre der er tale om 
krav i national straffelovgivning, kun 
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udførelsen af deres opgaver og udøvelsen 
af deres funktioner for de kompetente 
myndigheders vedkommende inden for 
dette direktivs anvendelsesområde eller for 
andre myndigheders, organers eller fysiske 
eller juridiske personers vedkommende til 
det formål, hvortil disse oplysninger blev 
givet til dem, og/eller i forbindelse med 
administrative eller retlige procedurer, der 
specielt er knyttet til udøvelsen af disse 
funktioner. Den myndighed, der modtager
oplysningerne, kan dog anvende dem til 
andre formål, hvis den kompetente 
myndighed eller anden myndighed, organ 
eller person, der har meddelt 
oplysningerne, giver sit samtykke hertil.

anvende oplysningerne i forbindelse med 
udførelsen af deres opgaver og udøvelsen 
af deres funktioner for de kompetente 
myndigheders vedkommende inden for 
anvendelsesområdet af dette direktiv eller 
forordning (EU) nr. …/… [MiFIR] eller 
for andre myndigheders, organers eller 
fysiske eller juridiske personers 
vedkommende til det formål, hvortil disse 
oplysninger blev givet til dem, og/eller i 
forbindelse med administrative eller retlige 
procedurer, der specielt er knyttet til 
udøvelsen af disse funktioner. Den 
myndighed, der modtager oplysningerne, 
kan dog anvende dem til andre formål, hvis 
den kompetente myndighed eller anden 
myndighed, organ eller person, der har 
meddelt oplysningerne, giver sit samtykke 
hertil.

Or. en

Ændringsforslag 179

Forslag til direktiv
Artikel 81 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Enhver fortrolig oplysning, der 
modtages, udveksles eller fremsendes i 
overensstemmelse med dette direktiv, er 
underlagt den i denne artikel omhandlede 
tavshedspligt. Denne artikel er dog ikke til 
hinder for, at de kompetente myndigheder 
udveksler eller fremsender fortrolige 
oplysninger i overensstemmelse med dette 
direktiv og andre direktiver, der finder 
anvendelse på investeringsselskaber,
kreditinstitutter, pensionskasser, UCITS, 
forsikrings- og genforsikringsformidlere, 
forsikringsselskaber, regulerede markeder 
eller markedsoperatører eller på anden 
måde med samtykke fra den kompetente 
myndighed eller andre myndigheder eller 
organer eller fysiske eller juridiske 

4. Enhver fortrolig oplysning, der 
modtages, udveksles eller fremsendes i 
overensstemmelse med dette direktiv eller 
forordning (EU) nr. …/… [MiFIR], er 
underlagt den i denne artikel omhandlede
tavshedspligt. Denne artikel er dog ikke til 
hinder for, at de kompetente myndigheder 
udveksler eller fremsender fortrolige 
oplysninger i overensstemmelse med dette 
direktiv eller forordning (EU) nr. …/… 
[MiFIR] og andre direktiver eller 
forordninger, der finder anvendelse på 
investeringsselskaber, kreditinstitutter, 
pensionskasser, UCITS, forsikrings- og 
genforsikringsformidlere, 
forsikringsselskaber, regulerede markeder 
eller markedsoperatører eller på anden 
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personer, som har meddelt oplysningen. måde med samtykke fra den kompetente 
myndighed eller andre myndigheder eller 
organer eller fysiske eller juridiske 
personer, som har meddelt oplysningen.

Or. en

Ændringsforslag 180

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder i de 
forskellige medlemsstater samarbejder med 
hinanden på grundlag af deres beføjelser, 
enten i henhold til dette direktiv eller til 
national lovgivning, når det er nødvendigt 
for, at de kan udøve deres funktioner.

De kompetente myndigheder i de 
forskellige medlemsstater samarbejder med 
hinanden og med Den Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 
på grundlag af deres beføjelser, enten i 
henhold til dette direktiv, forordning (EU) 
nr. …/… [MiFIR] eller national 
lovgivning, når det er nødvendigt for, at de 
kan udøve deres funktioner i medfør af 
dette direktiv eller forordning (EU) nr. 
…/… [MiFIR].

Or. en

Ændringsforslag 181

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at lette og fremskynde 
samarbejdet, herunder navnlig udveksling 
af oplysninger, udpeger hver medlemsstat 
én kompetent myndighed som 
kontaktpunkt i dette direktivs forstand. 
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, 
ESMA og de øvrige medlemsstater 
navnene på de myndigheder, der er udpeget 
til at kunne modtage anmodninger om 

Med henblik på at lette og fremskynde 
samarbejdet, herunder navnlig udveksling 
af oplysninger, udpeger hver medlemsstat 
én kompetent myndighed som 
kontaktpunkt ved anvendelsen af dette 
direktiv og forordning (EU) nr. …/… 
[MiFIR]. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen, ESMA og de øvrige 
medlemsstater navnene på de 
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udveksling af oplysninger eller samarbejde 
i henhold til dette stykke. ESMA 
offentliggør og ajourfører en liste over 
disse myndigheder på sit websted.

myndigheder, der er udpeget til at kunne 
modtage anmodninger om udveksling af 
oplysninger eller samarbejde i henhold til 
dette stykke. ESMA offentliggør og 
ajourfører en liste over disse myndigheder 
på sit websted.

Or. en

Ændringsforslag 182

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når en kompetent myndighed har god 
grund til at formode, at foretagender, der 
ikke er underlagt dens tilsyn, på en anden 
medlemsstats område udfører eller har 
udført handlinger, der er i strid med dette 
direktiv, skal denne kompetente 
myndighed give den kompetente 
myndighed i den anden medlemsstat og 
ESMA en så nøjagtig meddelelse herom 
som muligt. Den underrettede kompetente 
myndighed træffer de nødvendige 
foranstaltninger. Den underretter den 
myndighed, der har givet meddelelsen, og 
ESMA om resultatet og så vidt muligt om 
vigtige forhold i sagens videre forløb. 
Dette stykke berører ikke beføjelsen for 
den kompetente myndighed, som har givet 
meddelelse.

4. Når en kompetent myndighed har god 
grund til at formode, at foretagender, der 
ikke er underlagt dens tilsyn, på en anden 
medlemsstats område udfører eller har 
udført handlinger, der er i strid med dette 
direktiv eller forordning (EU) nr. …/… 
[MiFIR], skal denne kompetente 
myndighed give den kompetente 
myndighed i den anden medlemsstat og 
ESMA en så nøjagtig meddelelse herom 
som muligt. Den underrettede kompetente 
myndighed træffer de nødvendige 
foranstaltninger. Den underretter den 
myndighed, der har givet meddelelsen, og 
ESMA om resultatet og så vidt muligt om 
vigtige forhold i sagens videre forløb. 
Dette stykke berører ikke beføjelsen for 
den kompetente myndighed, som har givet 
meddelelse.

Or. en
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Ændringsforslag 183

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for at fastlægge 
standardformularer, -modeller og 
-procedurer for de i stk. 2 nævnte 
samarbejdsordninger.

8. ESMA udarbejder udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for at fastlægge 
standardformularer, -modeller og 
-procedurer for de i stk. 2 nævnte 
samarbejdsordninger.

Or. en

Ændringsforslag 184

Forslag til direktiv
Artikel 83 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[31. december 2016].

ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
…*.

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 18 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 185

Forslag til direktiv
Artikel 84 – titel (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejde mellem kompetente 
myndigheder om tilsyn, kontrol på stedet 
eller undersøgelser
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Or. en

Ændringsforslag 186

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest [den 31. december 
2016].

ESMA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder for 
Kommissionen senest den …*.

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 18 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 187

Forslag til direktiv
Artikel 84 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[31. december 2016].

ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
…*.

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 18 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en
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Ændringsforslag 188

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, som er blevet udpeget 
som kontaktpunkter i overensstemmelse 
med artikel 83, stk. 1, i dette direktiv, giver 
øjeblikkelig hinanden de oplysninger, som 
er nødvendige for, at de kan udføre de 
opgaver, der er tillagt de kompetente 
myndigheder, der er udpeget i henhold til 
artikel 69, stk. 1, i overensstemmelse med 
de bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv.

1. De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, der i overensstemmelse 
med artikel 83, stk. 1, er blevet udpeget 
som kontaktpunkter ved anvendelsen af 
dette direktiv og forordning (EU) nr. 
…/… [MiFIR], giver øjeblikkelig 
hinanden de oplysninger, som er 
nødvendige for, at de kan udføre de 
opgaver, der er tillagt de kompetente 
myndigheder, der er udpeget i henhold til 
artikel 69, stk. 1, i overensstemmelse med 
de bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv eller forordning (EU) nr. 
…/… [MiFIR].

Or. en

Ændringsforslag 189

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kompetente myndigheder, der udveksler
oplysninger med andre kompetente 
myndigheder i henhold til dette direktiv, 
kan på tidspunktet for videregivelsen af 
oplysningerne angive, at disse ikke må 
videregives uden deres udtrykkelige 
tilladelse, og oplysningerne må i så fald 
kun udveksles til anvendelse til de formål, 
som disse myndigheder har givet deres 
samtykke til.

Kompetente myndigheder, der udveksler 
oplysninger med andre kompetente 
myndigheder i henhold til dette direktiv 
eller forordning (EU) nr. …/… [MiFIR], 
kan på tidspunktet for videregivelsen af 
oplysningerne angive, at disse ikke må 
videregives uden deres udtrykkelige 
tilladelse, og oplysningerne må i så fald 
kun udveksles til anvendelse til de formål, 
som disse myndigheder har givet deres 
samtykke til.

Or. en
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Ændringsforslag 190

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[31. december 2016].

ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
…*.

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 18 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 191

Forslag til direktiv
Artikel 85 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hverken denne artikel eller artikel 81 
og 92 er til hinder for, at en kompetent 
myndighed til ESMA, Det Europæiske 
Udvalg for Systemiske Risici (i det 
følgende benævnt "ESRB"), centralbanker, 
Det Europæiske Centralbanksystem og 
Den Europæiske Centralbank, i deres 
egenskab af pengepolitiske myndigheder,
og eventuelt til andre offentlige 
myndigheder, der fører tilsyn med 
betalings- og afviklingssystemer, 
videregiver de fortrolige oplysninger, der 
er nødvendige for, at de kan udføre deres 
arbejde; der er heller ikke noget til hinder 
for, at sådanne myndigheder eller organer 
til de kompetente myndigheder videregiver 
oplysninger, som de har brug for til at 
udføre deres opgaver i henhold til dette 
direktiv.

5. Hverken denne artikel eller artikel 81 
og 92 er til hinder for, at en kompetent 
myndighed til ESMA, Det Europæiske 
Udvalg for Systemiske Risici (i det 
følgende benævnt "ESRB"), centralbanker, 
Det Europæiske Centralbanksystem og 
Den Europæiske Centralbank, i deres 
egenskab af pengepolitiske myndigheder, 
og eventuelt til andre offentlige 
myndigheder, der fører tilsyn med 
betalings- og afviklingssystemer, 
videregiver de fortrolige oplysninger, der 
er nødvendige for, at de kan udføre deres 
arbejde; der er heller ikke noget til hinder 
for, at sådanne myndigheder eller organer 
til de kompetente myndigheder videregiver 
oplysninger, som de har brug for til at 
udføre deres opgaver i henhold til dette 
direktiv eller forordning (EU) nr. …/… 
[MiFIR].
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Or. en

Ændringsforslag 192

Forslag til direktiv
Artikel 86 – stk. 1 – litra –a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) samarbejde i henhold til artikel 83

Or. en

Ændringsforslag 193

Forslag til direktiv
Artikel 87 – stk. 1 – litra –a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) undersøgelsen, kontrollen, tilsynet 
eller udvekslingen af oplysninger kan 
bringe den pågældende medlemsstats 
suverænitet, sikkerhed eller 
grundlæggende retsprincipper i fare

Or. en

Ændringsforslag 194

Forslag til direktiv
Artikel 88 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
[31. december 2016].

ESMA forelægger disse udkast til 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen senest den 
…*.

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 18 måneder 
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efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 195

Forslag til direktiv
Artikel 91 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder giver 
hurtigst muligt ESMA alle de oplysninger, 
der er nødvendige for, at den kan varetage 
sine opgaver ifølge dette direktiv og i 
overensstemmelse med artikel 35 i
forordning (EU) nr. 1095/2010.

2. De kompetente myndigheder giver 
hurtigst muligt ESMA alle de oplysninger, 
der er nødvendige for, at den kan varetage 
sine opgaver ifølge dette direktiv 
og forordning (EU) nr. …/… [MiFIR] og 
i overensstemmelse med forordning (EU) 
nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 196

Forslag til direktiv
Artikel 91 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 91a
Databeskyttelse
Hvad angår medlemsstaternes 
behandling af personoplysninger 
inden for rammerne af dette direktiv 
og forordning (EU) nr. …/… 
[MiFIR], anvender de kompetente 
myndigheder bestemmelserne i 
direktiv 95/46/EF og de nationale 
regler om gennemførelsen af 
direktivet. Hvad angår ESMA's 
behandling af personoplysninger 
inden for rammerne af dette direktiv 
og forordning (EU) nr. …/… 
[MiFIR], efterkommer ESMA 
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bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
45/2001.

Or. en

Ændringsforslag 197

Forslag til direktiv
Artikel 93 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i artikel 
94 fastlagte betingelser for så vidt angår 
artikel 2, stk. 3, artikel 4, stk. 1, artikel 4, 
stk. 2, artikel 13, stk. 1, artikel 16, stk. 12, 
artikel 17, stk. 6, artikel 23, stk. 3, artikel 
24, stk. 8, artikel 25, stk. 6, artikel 27, stk. 
7, artikel 28, stk. 3, artikel 30, stk. 5, 
artikel 32, stk. 3, artikel 35, stk. 8, artikel 
44, stk. 4, artikel 51, stk. 7, artikel 52, stk. 
6, artikel 53, stk. 4, artikel 59, stk. 3, 
artikel 60, stk. 5, artikel 66, stk. 6, artikel 
66, stk. 7, artikel 67, stk. 3, artikel 67, stk. 
7, artikel 67, stk. 8, artikel 68, stk. 5, 
artikel 83, stk. 7 og artikel 99, stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i artikel 
94 fastlagte betingelser for så vidt angår 
artikel 2, stk. 3, artikel 4, stk. 3, artikel 13, 
stk. 1, artikel 16, stk. 12, artikel 17, stk. 6, 
artikel 23, stk. 3, artikel 24, stk. 8, artikel 
25, stk. 6, artikel 27, stk. 7, artikel 28, stk. 
3, artikel 30, stk. 5, artikel 32, stk. 3, 
artikel 35, stk. 8, artikel 44, stk. 4, artikel 
51, stk. 7, artikel 52, stk. 6, artikel 53, stk. 
4, artikel 60, stk. 5, artikel 66, stk. 6, 
artikel 66, stk. 7, artikel 67, stk. 3, artikel 
67, stk. 7, artikel 67, stk. 8, artikel 68, stk. 
5, og artikel 83, stk. 7.

Or. en

Ændringsforslag 198

Forslag til direktiv
Artikel 94 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 93 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 2
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 2, stk. 3, artikel 4, stk. 3, artikel 
13, stk. 1, artikel 16, stk. 12, artikel 17, 
stk. 6, artikel 23, stk. 3, artikel 24, stk. 8, 
artikel 25, stk. 6, artikel 27, stk. 7, artikel 
28, stk. 3, artikel 30, stk. 5, artikel 32, stk. 
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og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

3, artikel 35, stk. 8, artikel 44, stk. 4, 
artikel 51, stk. 7, artikel 52, stk. 6, artikel 
53, stk. 4, artikel 60, stk. 5, artikel 66, stk. 
6, artikel 66, stk. 7, artikel 67, stk. 3, 
artikel 67, stk. 7, artikel 67, stk. 8, artikel 
68, stk. 5, og artikel 83, stk. 7, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på tre måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med tre måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 199

Forslag til direktiv
Artikel 95 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår vedtagelsen af 
gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 41 og 60 bistås Kommissionen af 
Det Europæiske Værdipapirudvalg, der er 
nedsat ved Kommissionens afgørelse 
2001/528/EF. Denne komité er en komité 
som omhandlet i forordning (EU) nr. 
182/2011.

1. Kommissionen bistås af Det Europæiske
Værdipapirudvalg, der er oprettet ved 
Kommissionens afgørelse 2001/528/EF. 
Denne komité er en komité som omhandlet 
i forordning (EU) nr. 182/2011.

Or. en
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Ændringsforslag 200

Forslag til direktiv
Artikel 95 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011, jf. dennes artikel 8.

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011.

Or. en

Ændringsforslag 201

Forslag til direktiv
Artikel 96 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden [2 år efter den dato, fra hvilken 
MiFID finder anvendelse, jf. artikel 97]
fremlægger Kommissionen efter høring af 
ESMA en rapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet om:

1. Inden den …* fremlægger 
Kommissionen efter høring af ESMA en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om:

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 42 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 202

Forslag til direktiv
Artikel 96 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvorledes de organiserede 
handelsfaciliteter fungerer, idet der tages 
hensyn til de erfaringer, som de 
kompetente myndigheder har gjort med 
hensyn til tilsynsførelse, og antallet af 
OHF'er godkendt i EU og deres 

a) hvorledes de organiserede 
handelsfaciliteter fungerer, idet der tages 
hensyn til de erfaringer, som de 
kompetente myndigheder har gjort med 
hensyn til tilsynsførelse, og antallet af 
OHF'er godkendt i EU og deres 
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markedsandel markedsandel, og idet det navnlig 
undersøges, om der er behov for 
justeringer af definitionen af en OHF, og 
om de instrumenter, der er omfattet af 
OHF-kategorien, fortsat er 
hensigtsmæssige

Or. en

Ændringsforslag 203

Forslag til direktiv
Artikel 96 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 96a
ESMA's personale og ressourcer
Senest den …* foretager ESMA et 
skøn over personale- og 
ressourcebehovene i forbindelse med 
udøvelsen af dens beføjelser og 
varetagelsen af dens opgaver i 
overensstemmelse med dette direktiv 
og forordning (EU) nr. …/… [MiFIR] 
og forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen.
______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 18 
måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. en
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Ændringsforslag 204

Forslag til direktiv
Artikel 97 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest den […] de love og administrative 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
efterkomme dette direktiv. De tilsender 
straks Kommissionen disse love og 
bestemmelser sammen med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
love og bestemmelser og dette direktiv.

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest den …* de love og administrative 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
efterkomme artikel 1-5, 7, 9, 10, 13-25, 
27-32, 34-37, 39, 41-46, 48, 51-54, 59-69a, 
71-77, 79, 80, 83, 84, 85, 87-90, 92-99 og 
bilag I og II [oversigt over alle artikler, 
der har undergået væsentlige ændringer i 
forhold til direktiv 2004/39/EF]. De 
tilsender straks Kommissionen disse love 
og bestemmelser sammen med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
love og bestemmelser og dette direktiv.

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: to år efter 
dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 205

Forslag til direktiv
Artikel 97 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anvender disse love og 
bestemmelser fra den […], bortset fra de 
bestemmelser, der gennemfører artikel 67, 
stk. 2, som finder anvendelse fra [2 år efter 
den dato, fra hvilken resten af direktivet 
finder anvendelse].

Medlemsstaterne anvender disse love og 
bestemmelser fra den …*, bortset fra de 
bestemmelser, der gennemfører artikel 67, 
stk. 2, som finder anvendelse fra den …**.

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 30 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.
** EUT: Indsæt venligst dato: 42 
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måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 206

Forslag til direktiv
Artikel 98

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 2004/39/EF med senere 
ændringer ophæves med virkning fra den 
[…]. Henvisninger til direktiv 2004/39/EF 
eller direktiv 93/22/EØF læses som 
henvisninger til nærværende direktiv. 
Henvisninger til begreber, der er defineret i 
direktiv 2004/39/EF eller direktiv 
93/22/EØF, eller til artikler heri, læses som 
henvisninger til det tilsvarende begreb, der 
er defineret i nærværende direktiv, eller til 
de tilsvarende artikler heri.

Direktiv 2004/39/EF, som ændret ved de 
retsakter, der er opført i bilag IIa, afsnit 
A, ophæves med virkning fra den …*, 
uden at dette berører medlemsstaternes 
forpligtelser med hensyn de frister for 
gennemførelse i national ret af direktiv 
2004/39/EF, der er anført i bilag IIa, 
afsnit B, til dette direktiv. Henvisninger til 
direktiv 2004/39/EF eller direktiv 
93/22/EØF betragtes som henvisninger til 
nærværende direktiv eller forordning (EU) 
nr. …/… [MiFIR] og læses efter 
sammenligningstabellen i henholdsvis 
bilag IIb, afsnit A, og bilag IIb, afsnit B. 
Henvisninger til begreber, der er defineret i 
direktiv 2004/39/EF eller direktiv 
93/22/EØF, eller til artikler heri, læses som 
henvisninger til det tilsvarende begreb, der 
er defineret i nærværende direktiv, eller til 
de tilsvarende artikler heri.

______________
* EUT: Indsæt venligst dato: 30 måneder 
efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en
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Ændringsforslag 207

Forslag til direktiv
Artikel 99 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Eksisterende selskaber i tredjelande kan 
fortsat udbyde tjenesteydelser og 
aktiviteter i medlemsstater i 
overensstemmelse med nationale ordninger 
indtil [4 år efter ikrafttrædelsen af dette 
direktiv].

1. Finansieringsinstitutter i et tredjeland 
kan udbyde tjenesteydelser og aktiviteter 
gennem en filial i medlemsstater i 
overensstemmelse med nationale ordninger 
indtil ét år efter Kommissionens 
vedtagelse af en afgørelse i relation til det 
pågældende tredjeland i henhold til 
artikel 41, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 208

Forslag til direktiv
Artikel 99 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til 
efter artikel 94 at vedtage delegerede 
retsakter for at udvide 
anvendelsesperioden for stk. 1, idet der 
tages hensyn til de ækvivalensafgørelser, 
der allerede er vedtaget af Kommissionen 
i henhold til artikel 41, stk. 3, og den 
forventede udvikling i tredjelandes 
lovgivningsmæssige og tilsynsmæssige 
rammer.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 209

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit C – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Optioner, futures, swaps, fremtidige 
renteaftaler (FRA) og enhver anden 
derivataftale vedrørende værdipapirer, 
valutaer, renter eller afkast, 
emissionskvoter eller andre derivater, 
finansielle indekser eller finansielle mål, 
som kan afvikles fysisk eller afregnes 
kontant

4) Optioner, futures, swaps, fremtidige 
renteaftaler (FRA) og enhver anden 
derivataftale vedrørende værdipapirer, 
valutaer, renter eller afkast eller andre 
derivater, finansielle indekser eller 
finansielle mål, som kan afvikles fysisk 
eller afregnes kontant

Or. en

Ændringsforslag 210

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit C – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) Optioner, futures, swaps, fremtidige 
renteaftaler (FRA) og enhver anden 
derivataftale, som vedrører klimatiske 
variabler, fragtrater eller inflationsrater 
eller andre officielle økonomiske 
statistikker, som skal afregnes kontant, 
eller som kan afregnes kontant, hvis en af 
parterne ønsker det af anden grund end 
misligholdelse eller anden årsag til 
opsigelse, samt enhver anden derivataftale 
vedrørende aktiver, rettigheder, 
forpligtelser, indekser og mål, som ikke på 
anden vis er nævnt i afsnit C og som har 
karakteristika som andre afledte finansielle 
instrumenter, idet der bl.a. tages hensyn til, 
om de handles på et reguleret marked, en 
OHF eller en MHF, cleares og afvikles via 
anerkendte clearingsinstitutter eller er 
omfattet af regelmæssig fastsættelse af 
margin.

Optioner, futures, swaps, fremtidige 
renteaftaler (FRA) og enhver anden 
derivataftale, som vedrører klimatiske 
variabler, fragtrater, emissionskvoter eller 
inflationsrater eller andre officielle 
økonomiske statistikker, som skal afregnes 
kontant, eller som kan afregnes kontant, 
hvis en af parterne ønsker det af anden 
grund end misligholdelse eller anden årsag 
til opsigelse, samt enhver anden 
derivataftale vedrørende aktiver, 
rettigheder, forpligtelser, indekser og mål, 
som ikke på anden vis er nævnt i afsnit C 
og som har karakteristika som andre 
afledte finansielle instrumenter, idet der 
bl.a. tages hensyn til, om de handles på et 
reguleret marked, en OHF eller en MHF, 
cleares og afvikles via anerkendte 
clearingsinstitutter eller er omfattet af 
regelmæssig fastsættelse af margin.
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Or. en

Ændringsforslag 211

Forslag til direktiv
Bilag I – afsnit C – punkt 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Nærmere bestemmelser 
vedrørende punkt 7) og 10)
1. Ved anvendelsen af punkt 7) gælder 
det, at en kontrakt, der ikke er en 
spotkontrakt i betydningen i henhold 
til stk. 2 i denne artikel, og som ikke er 
omfattet af stk. 4, anses for at have 
samme karakteristika som andre 
afledte finansielle instrumenter og 
ikke et kommercielt formål, hvis den 
opfylder følgende betingelser:
a) den opfylder et af følgende kriterier:
i) den handles via en handelsfacilitet i 
et tredjeland, der udfører tilsvarende 
funktion som et reguleret marked, en 
MHF eller en OHF
ii) det er udtrykkeligt anført, at den 
skal handles på eller er omfattet af 
reglerne for et reguleret marked, en 
MHF, en OHF eller en tilsvarende 
handelsfacilitet i et tredjeland
iii) det er udtrykkeligt anført, at den 
svarer til en kontrakt, der handles på 
et reguleret marked, en MHF, en OHF 
eller via en tilsvarende handelsfacilitet 
i et tredjeland
b) den cleares af et clearinghouse eller 
et andet foretagende, der udfører 
samme funktioner som en central 
modpart, eller der er ordninger for 
betaling eller indførelse af en margin i
forhold til kontrakten
c) den er standardiseret, således at 
navnlig pris, mængde, leveringsdato 
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eller andre vilkår hovedsagelig 
bestemmes under henvisning til 
kurser, der offentliggøres jævnligt, 
standardmængder eller 
standardleveringsdatoer.
2. Ved anvendelsen af stk. 1 forstås 
ved spotkontrakt en kontrakt om salg 
af en råvare, et aktiv eller en rettighed, 
hvorefter levering skal ske inden for 
det længste af følgende tidsrum:
a) to handelsdage
b) det tidsrum, der generelt accepteres 
på markedet for råvaren, aktivet eller 
rettigheden som 
standardleveringstidsrum.
En kontrakt er imidlertid ikke en 
spotkontrakt, hvis der, uanset hvad der 
udtrykkeligt er fastsat heri, består en 
aftale mellem kontraktens parter om, 
at leveringen af den underliggende 
råvare, det underliggende aktiv eller 
den underliggende rettighed skal 
udsættes og ikke udføres inden for det 
tidsrum, der er omhandlet i første 
afsnit.
3. Ved anvendelsen af punkt 10) anses 
en derivataftale vedrørende den 
underliggende råvare, det 
underliggende aktiv eller den 
underliggende rettighed, der er 
omhandlet i dette afsnit, for at have 
samme karakteristika som andre 
afledte finansielle instrumenter, hvis 
en af følgende betingelser er opfyldt:
a) kontrakten afregnes kontant eller 
kan afregnes kontant efter en eller 
flere parters valg på anden måde end i 
tilfælde af misligholdelse eller andet, 
der fører til kontraktens ophævelse
b) kontrakten handles på et reguleret 
marked, en MHF eller en OHF
c) de i stk. 1 nævnte betingelser er 
opfyldt i forhold til kontrakten.
4. En kontrakt anses ved anvendelsen 
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af punkt 7) for at have et kommercielt 
formål og ved anvendelsen af punkt 7) 
og 10) for ikke at have de samme 
karakteristika som andre afledte 
finansielle instrumenter, hvis den 
indgås med eller af en operatør eller
forvalter af et energitransmissionsnet, 
en energibalancemekanisme eller et 
rørledningsnet, og det er nødvendigt 
på et givet tidspunkt at sikre en 
udligning af udbuddet af og 
efterspørgslen efter energi.
5. Ud over de derivataftaler, der er 
omhandlet i punkt 10), falder 
derivataftaler vedrørende det i litra a)-
g) nævnte inden for punkt 10), hvis de 
kriterier, der er fastsat i både artikel 
10 og i stk. 3, er opfyldt:
a) telekommunikationsbåndbredde
b) råvarelagringskapacitet
c) sende- eller transportkapacitet for 
råvarer pr. kabel eller rørledning eller 
ad anden vej
d) en tildeling, et tilgodehavende, en 
tilladelse, en rettighed eller et lignende 
aktiv, der står i direkte forbindelse 
med levering, distribution eller 
forbrug af energi fra vedvarende 
energikilder
e) en geologisk, miljømæssig eller 
anden fysisk størrelse
f) et andet ombytteligt aktiv eller en 
anden ombyttelig rettighed bortset fra 
retten til at modtage en tjenesteydelse, 
der kan overføres
g) et indeks eller en måleenhed, der 
står i forbindelse med prisen eller 
værdien af eller transaktionsmængden 
for et aktiv, en rettighed, en 
tjenesteydelse eller en forpligtelse.

Or. en
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Ændringsforslag 212

Forslag til direktiv
Bilag II – del II – punkt II.1 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastlægge specifikke 
kriterier for vurdering af ekspertise og 
viden hos kommuner og lokale 
myndigheder, der anmoder om behandling 
som professionelle kunder. Disse kriterier 
kan være alternative eller supplerende i 
forhold til de kriterier, der er anført i 
forudgående afsnit.

Medlemsstaterne fastlægger specifikke 
kriterier for vurdering af ekspertise og 
viden hos kommuner og lokale 
myndigheder, der anmoder om behandling 
som professionelle kunder. Disse kriterier 
kan være alternative eller supplerende i 
forhold til de kriterier, der er anført i 
forudgående afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 213

Forslag til direktiv
Bilag II a – afsnit A (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag IIa
Del A
Ophævet direktiv med oversigt over 
ændringer (jf. artikel 98)
Europa-Parlamentets og Rådets 
Direktiv 2004/39/EF (EUT L 145 af 
30.4.2004, s. 1)
Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/31/EF af 5. april 2006 
om markeder for finansielle 
instrumenter for så vidt angår visse 
frister (EUT L 114 af 27.4.2006, s. 60)
Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2007/44/EF af 5. september 
2007 hvad angår procedurereglerne og 
kriterierne for tilsynsmæssig 
vurdering af erhvervelser og forøgelse 
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af kapitalandele i den finansielle 
sektor (EUT L 247 af 21.9.2007, s. 1)
Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/10/EF af 11. marts 2008 
om markeder for finansielle 
instrumenter for så vidt angår de 
gennemførelsesbeføjelser, der 
tillægges Kommissionen (EUT L 76 af 
19.3.2008, s. 33)
Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2010/78/EU af 24. november 
2010 for så vidt angår de beføjelser, 
der er tillagt Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed), Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed (Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger) og 
Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Den Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed) (EUT L 
331 af 15.12.2010, s. 120)

Or. en
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Artikel 1, stk. 1 Artikel 1, stk. 1
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Artikel 3, stk. 3 og 4
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Artikel 8 Artikel 8
Artikel 9, stk. 1, 2, 3 og 4 Artikel 9, stk. 1
Artikel 9, stk. 5 Artikel 9, stk. 2
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Artikel 9, stk. 8 Artikel 9, stk. 4
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Artikel 10, stk. 3
Artikel 11, stk. 1 Artikel 10, stk. 3
Artikel 11, stk. 2 Artikel 10, stk. 4
Artikel 11, stk. 3 Artikel 10, stk. 5
Artikel 11, stk. 4 Artikel 10, stk. 6
Artikel 12 Artikel 10a
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Artikel 16, stk. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 Artikel 13, stk. 1, 2, 3, 4, 5 og 6
Artikel 16, stk. 7
Artikel 16, stk. 8 Artikel 13, stk. 7
Artikel 16, stk. 9 Artikel 13, stk. 8
Artikel 16, stk. 10
Artikel 16, stk. 11 Artikel 13, stk. 9
Artikel 16, stk. 12 Artikel 13, stk. 10
Artikel 17
Artikel 18, stk. 1 og 2 Artikel 14, stk. 1 og 2
Artikel 18, stk. 3 Artikel 14, stk. 4
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Artikel 18, stk. 7 og 8
Artikel 19
Artikel 20
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Artikel 22 Artikel 17
Artikel 23 Artikel 18
Artikel 24, stk. 1, 2 og 3 Artikel 19, stk. 1, 2 og 3
Artikel 24, stk. 4 Artikel 19, stk. 9
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Artikel 24, stk. 6
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Artikel 24, stk. 8
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Artikel 25, stk. 5 Artikel 19, stk. 8



PR\895700DA.doc 129/143 PE485.882v01-00

DA
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BEGRUNDELSE

Introduktion

Revisionen af direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) skal ses i 
sammenhæng med EU's reaktion på finanskrisen. MiFID I (2004/39/EF) gennemførtes den 1. 
november 2007, idet det erstattede investeringsservicedirektivet (ISD). Det blev suppleret af 
en gennemførelsesforordning (EF nr. 1287/2006) og et gennemførelsesdirektiv (2006/73/EF). 

Der er to hovedårsager til, at denne revision finder sted kun fem år efter gennemførelsen af 
MiFID I: For det første har markedssituationen ændret sig som følge af tekniske fremskridt, 
nye markedsdeltagere og udviklingen af mere komplekse handelsstrategier. For det andet bør 
MiFID revideres som reaktion på finanskrisen for at mindske den systemiske risiko og sikre 
stabiliteten på de finansielle markeder samt en passende investorbeskyttelse. Kommissionen 
fremsatte derfor den 20. oktober 2011 forslag til en forordning og et direktiv, der tilsammen 
ville erstatte direktiv 2004/39/EF.

Europa-Parlamentet iværksatte en høring, der gav alle berørte parter mulighed for at 
fremsætte kommentarer. De 193 svar blev offentliggjort på Europa-Parlamentets Økonomi-
og Valutaudvalgs (ECON) hjemmeside af hensyn til fuld gennemsigtighed. Ordføreren har 
desuden fremlagt tre arbejdsdokumenter for at give et overblik over MiFID I og afdække en 
række centrale aspekter af Kommissionens forslag.

Da revisionen af MiFID udgør et vigtigt skridt hen imod gennemsigtige og effektive 
finansielle markeder i EU, glæder ordføreren sig generelt over Kommissionens forslag, da 
dette var et af hovedelementerne i Parlamentets beslutning af 14. december 2010 om 
regulering af handelen med finansielle instrumenter - "dark pools" osv. (2010/2075((INI). I 
beslutningen opfordrer Parlamentet bl.a. til en nærmere undersøgelse af højfrekvenshandel og 
formålstjenligheden af eksisterende krav om gennemsigtighed for markedspladser. Samtidig 
med at ordføreren glæder sig over Kommissionens overordnede målsætning om at sikre, at al 
organiseret handel udføres på regulerede markedspladser, beklager han, at Kommissionen 
ikke har overtaget en af hovedidéerne i Parlamentets beslutning, som var ikke at indføre en ny 
kategori af markedspladser, men i stedet tilpasse kravene til de handelssteder, som blev 
indført med MiFID I, nemlig regulerede markeder, multilaterale handelsfaciliteter (MHF'er) 
og systematiske internalisatorer.

Ordførerens holdning

Ordføreren støtter Kommissionens forslag om at udvide anvendelsesområdet for MiFID-
regler og begrænse undtagelserne, da han er tilhænger af at lukke alle huller i regelsættet, 
således at der ikke er dele af markedet, som forbliver ureguleret. For at sikre, at undtagelserne 
ikke misbruges, foreslår ordføreren en indberetningsforpligtelse, således at personer skal gøre 
rede for, hvorfor deres aktivitet er accessorisk i forhold til deres hovederhverv. ESMA bør 
udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, hvori kriterierne for accessoriske 
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aktiviteter præciseres nærmere.

Kommissionen styrker regelsættet for investorbeskyttelse for at sikre en bedre oplysning af 
kunderne om tjenesterne og udførelsen af deres ordrer. Ordføreren tilslutter sig denne 
målsætning. Han er dog ikke tilhænger af den foreslåede nye forpligtelse til at anføre, 
hvorvidt investeringsrådgivningen er uafhængig, og om den bygger på en bred eller en mere 
begrænset analyse af markedet, da begrænsningen af anvendelsen af ordet "uafhængig" kan 
indebære, at andre former for rådgivning får en negativ konnotation. Ordføreren har derfor 
valgt en mere neutral formulering og foreslår, at kunderne forud for investeringsrådgivningen 
oplyses om, hvorvidt der har forekommet tredjepartsbetalinger, og om rådgivningen foregår 
på basis af et begrænset antal instrumenter. Kunderne bør også oplyses om hyppigheden af 
den regelmæssige vurdering af de finansielle instrumenters egnethed. Porteføljemanagere bør 
ikke forhindres i at acceptere tilskyndelser, men en sådan accept bør i alle tilfælde være fuldt 
gennemsigtig, og kunden bør oplyses herom forud for aftalen. Ordføreren indfører endvidere 
en ny forpligtelse om, at investeringsselskaber, når de udvikler et nyt produkt, skal anføre en 
målgruppe i kategorien detailkunde eller professionel kunde og påse, at produktet er udformet 
således, at det opfylder disse kunders behov og markedsføres over for kunder i målgruppen. 
Endelig mener ordføreren, at oplysninger, der skal indhentes om kunder, også bør indeholde 
oplysninger om kundernes risikotolerance.

Når det gælder registrering af oplysninger, foreslår Kommissionen, at denne også omfatter 
lister over telefonsamtaler eller elektroniske meddelelser. Men da anmodninger om at få 
adgang til journaler af denne art kunne stride mod national lovgivning om beskyttelse af 
oplysninger eller privatlivets fred, foreslår ordføreren, at medlemsstaterne også anerkender 
alternativer, såsom referater, som et egnet dokumentationsmiddel.

Mens der i MiFID I sondredes mellem tre kategorier af organiserede handelssteder - som 
nævnt ovenfor: regulerede markeder, multilaterale handelsfaciliteter (MHF'er) og 
systematiske internalisatorer - indfører Kommissionen nu en fjerde kategori under 
benævnelsen organiserede handelsfaciliteter (OHF'er). For alle markedspladser er der 
identiske før- og efterhandelskrav og omtrent identiske krav vedrørende organisatoriske 
aspekter og markedstilsyn. Den væsentligste forskel regulerede markeder og MHF'er på den 
ene side og OHF'er på den anden er, at der for OHF'ers vedkommende indgår en vis 
skønsmargen med hensyn til, hvorledes en transaktion bør udføres. Ordføreren sætter 
spørgsmålstegn ved, om oprettelsen af en ny kategori er den rette måde at inddrage 
organiserede markedspladser, som ikke er omfattet af de allerede eksisterende kategorier. For 
ikke at skabe nye smuthuller foreslår han at begrænse OHF-kategorien til ikke-aktier og 
tilpasser følgelig revisionsklausulen således, at det sikres, at behovet for og virkningen af 
denne nye kategori tages op til revision.

Forslagene vedrørende MiFID II indeholder særlige forpligtelser for enhver, der udøver 
algoritmisk handel, samtidig med at algoritmisk handel defineres bredt. Ordføreren foreslår 
en mere differentieret tilgang og foreslår definitioner for højfrekvenshandel og en strategi for 
højfrekvenshandel, hvor en særlig form for algoritmisk handel afdækkes, og endvidere et 
forbud mod direkte elektronisk adgang. Ordføreren noterer sig endvidere Kommissionens 
forslag vedrørende registrerede markeder, MHF'er og OHF'er til sikring af, at disse er 
modstandsdygtige i ekstreme markedssituationer, og at de har indført mekanismer til 
automatisk afbrydelse af handelen og ordninger for forretningskontinuitet. Ordføreren 
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bifalder denne tilgang, men stiller tre forslag, der skal styrke den. Med henblik på for det 
første at bremse handels- og ordrestrømmen foreslår ordføreren således, at alle ordrer bør 
være gyldige i mindst 500 millisekunder. For det andet bør der for alle markedspladsers 
vedkommende være parametre for afbrydelse af handelen, som indberettes til de kompetente 
myndigheder og ESMA, der bør offentliggøre disse på sit websted. For det tredje bør det 
kræves af markedspladserne, at de påser, at deres gebyrstrukturer indeholder højere gebyrer 
for placeringen af en ordre, der annulleres, end for en ordre, som udføres, og højere gebyrer 
for markedsdeltagere, som placerer forholdsvis mange annullerede ordrer.

Kommissionen foreslår, at bestemmelserne vedrørende corporate governance strammes op 
med hensyn til bestyrelsesmedlemmers (både direktørers og direktionseksterne 
bestyrelsesmedlemmers) profil, rolle og ansvar og med hensyn til en bedre balance i 
sammensætningen af ledelsesorganer. Ordføreren styrker reglerne for handelscentres 
ledelsesorganer og foreslår, at en person ikke må kunne besætte mere end én post som 
bestyrelsesmedlem og direktør eller to direktionseksterne bestyrelsesposter samtidig, idet 
muligheden for at kombinere poster som bestyrelsesmedlem og direktør og direktionseksterne 
bestyrelsesposter inden for samme koncern dog opretholdes. Der bør også indføres effektive 
systemer til afdækning og styring af interessekonflikter.

Med SMV-vækstmarkeder skaber Kommissionen en ny underkategori af markeder, der 
normalt vil blive drevet som en MHF. Om end ordføreren kan tilslutte sig målsætningen, er 
han usikker på, om der i praksis er nogen fordele ved at rubricere nogle markeder som SMV-
vækstmarkeder, og foreslår, at begrebet i det mindste baseres på EU's standarddefinition af 
SMV'er.

Ifølge Kommissionen bør alle markedspladser, hvor der handles råvarederivataftaler indføre 
positionslofter eller alternative foranstaltninger for at sikre markedets korrekte funktion og 
kunne fremlægge standardiserede oplysninger. Ordføreren bifalder generelt denne tilgang, da 
han støtter målsætningen om at forbyde overdreven spekulation i fødevarepriser. Der er dog 
behov for visse justeringer og stramninger. Ifølge ordføreren bør anvendelsen af andre 
kontrolforanstaltninger vedrørende positioner udgøre et tillæg, ikke et alternativ til 
anvendelsen af positionslofter. Der bør ved fastsættelsen af sådanne lofter dog sondres 
mellem positioner, når det gælder forretningsmæssige aktiviteter i forbindelse med råvarer og 
andre positioner. Det bør tilkomme ESMA nærmere at specificere lofterne over antallet af 
aftaler i udkast til reguleringsmæssige standarder.

Hvad angår datakonsolidering, vil alle selskaber skulle offentliggøre deres 
handelsindberetninger via godkendte offentliggørelsesordninger (APA'er) for at tillade en 
effektiv sammenligning af priser og handler mellem alle markedspladser, hvor dette er muligt. 
Ordføreren tilslutter sig Kommissionens forslag, men understreger, at alle oplysninger bør 
behandles på et ikke-diskriminerende grundlag.

Den tredjelandsordning, som Kommissionen foreslår, bygger på en ækvivalensvurdering af 
tredjelandes retsregler, således at tredjelandsselskaber, for hvilke Kommissionen har vedtaget 
en ækvivalensafgørelse, vil kunne ansøge om tilladelse til at levere tjenesteydelser i EU. For 
at opnå en komplet tredjelandsordning har ordføreren erstattet "investeringsselskab fra et 
tredjeland" med "finansieringsinstitut i et tredjeland".
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Kommissionens forslag indeholder også vidtrækkende beføjelser for nationale 
myndigheder og ESMA. Tilsynsmyndighederne vil f.eks. have mulighed for at gribe ind på 
et hvilket som helst stadium af en derivataftales levetid eller begrænse positioner på forhånd 
og på en ikke-diskriminerende måde. Medlemsstaterne vil som et minimum skulle indføre et 
nærmere angivet mindstemål af administrative sanktioner. Ordføreren strammer disse 
foranstaltninger op for at sikre, at markedsdeltagerne efterlever MiFID-reglerne.

Endelig nedbringer ordføreren antallet af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, 
da han mener, at større politiske beslutninger bør træffes af Parlamentet og Rådet inden for 
den almindelige lovgivningsprocedure, og han præciserer inden for hvilke frister ESMA skal 
forelægge udkast til de krævede reguleringsmæssige standarder. 
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BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

Ref.: D(2012)12430

Sharon Bowles
Formand for Økonomi- og Valutaudvalget
ASP 10G201
Bruxelles

Vedrørende: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markeder for finansielle 
instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF 
(omarbejdning)
(KOM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Kære formand

Retsudvalget, som jeg er formand for, har behandlet ovennævnte forslag i overensstemmelse 
med forretningsordenens artikel 87 om omarbejdning.

Denne artikels stk. 3 lyder som følger: 

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke 
indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, 
underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder 
betingelserne i artikel 156 og 157, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder 
ændringer.

Agter det kompetente udvalg dog i overensstemmelse med punkt 8 i den interinstitutionelle 
aftale også at stille ændringsforslag til de kodificerede dele af Kommissionens forslag, 
underretter det omgående Rådet og Kommissionen om sine planer, og sidstnævnte bør inden 
afstemningen, jf. artikel 54, meddele udvalget, hvilken holdning den har til 
ændringsforslagene, og hvorvidt den agter at tage det omarbejdede forslag tilbage."

På baggrund af udtalelsen fra Den Juridiske Tjeneste, hvis repræsentanter deltog i møderne i 
den rådgivende gruppe, der undersøgte forslaget om omarbejdning, og i tråd med 
henstillingerne fra ordføreren for udtalelsen, mener Retsudvalget, at forslaget ikke indeholder 
andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er identificeret som sådanne i forslaget, og at 
forslaget for så vidt angår kodifikation af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter 
rent faktisk udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden 
indholdsmæssige ændringer.
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Afslutningsvis henstiller Retsudvalget efter at have diskuteret det på sit møde den 1. marts 
2012, med 22 stemmer for og ingen hverken for eller imod1, at Deres udvalg som 
korresponderende udvalg behandler ovennævnte forslag i overensstemmelse med artikel 87.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner LEHNE

Vedlagt: Udtalelse fra den rådgivende gruppe.

                                               
1 Til stede ved den endelige afstemning: Klaus-Heiner Lehne (formand), Evelyn Regner
(næstformand), Raffaele Baldassarre (næstformand), Françoise Castex (næstformand), 
Sebastian Valentin Bodu (næstformand), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, 
Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra 
Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz og Tadeusz Zwiefka.
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BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE 
JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG 

KOMMISSIONEN

DE JURIDISKE TJENESTERS
RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 10. januar 2012

UDTALELSE

TIL EUROPA-PARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markeder for finansielle 
instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF 
(omarbejdning)
KOM(2011)0656 of 20.10.2011 – 2011/0298(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de 
juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på møder den 10. og 28. 
november 2011 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen1 af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om 
markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 
93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af 
Rådets direktiv 93/22/EØF konstaterede den rådgivende gruppe følgende:

1) Hvad angår begrundelsen, burde den for fuldt ud at være udformet i overensstemmelse med 
de relevante krav, der er fastsat i den interinstitutionelle aftale, præcist have angivet, hvilke 
bestemmelser i den tidligere retsakt der forbliver uændrede, således som det er fastsat i 
aftalens punkt 6, litra a), nr. iii).
2) Følgende ændringer fremsat i forslaget til omarbejdning burde have været markeret med 
den gråskravering, der normalt anvendes til markering af indholdsmæssige ændringer:
- i betragtning 37, udeladelsen af hele betragtning 27 i direktiv 2004/39/EF
- i betragtning 61, tilføjelsen af ordene "en OHF eller en systematisk internalisator"
- i betragtning 102, erstatningen af ordet "tilskynde" med "sikre, at"
- i artikel 1, stk. 1, tilføjelsen af ordene "udbydere af dataindberetningstjenester og 

                                               
1 Den rådgivende gruppe havde den engelske, franske og tyske sprogudgave til rådighed og 
benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.
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tredjelandsselskaber, der yder investeringsservice eller udfører investeringsaktiviteter i 
Unionen"
- i artikel 1, stk. 3, første led, tilføjelsen af en henvisning til en ny artikel 17
- i artikel 1, stk. 3, fjerde led, ordene "-80"
i artikel 1, stk. 3, femte led, udeladelsen af "artikel 71, stk. 1"
- i artikel 2, stk. 1, nr. iii), udeladelsen af ordene "uden for et reguleret marked eller MHF på 
organiseret, hyppigt og systematisk grundlag ved at tilbyde et system, der er tilgængeligt for 
tredjemand, med henblik på at indgå i handler med vedkommende"
- i artikel 5, stk. 2, udeladelsen af ordene "og 15"
- i artikel 9, stk. 7, udeladelsen af ordene "de foreslåede ledelsesændringer"
- i artikel 16, stk. 1, tilføjelsen af ordene "og i artikel 17"
- i artikel 16, stk. 11, tilføjelsen af ordene "og 7"
- i artikel 18, stk. 1, udeladelsen af ordene "og faste"
- i artikel 18, stk. 6, erstatningen af den nuværende henvisning til "artikel 50, stk. 1" med en 
henvisning til en ny "artikel 72, stk. 1"
- i artikel 24, stk. 1, erstatningen af ordene "stk. 2-8" med ordene "denne artikel og i artikel 
25"
- i artikel 24, stk. 3, andet afsnit, ordet "skal"
- i artikel 29, stk. 1, erstatningen af ordene "kan beslutte at tillade" med "tillader"
- i artikel 30, stk. 2, første afsnit, udeladelsen af ordene "og l)"
- i artikel 36, stk. 2, andet afsnit, erstatningen af ordene "kan offentliggøre" med "offentliggør"
- i artikel 55, stk. 3, litra b), tilføjelsen af ordene "og erfaring"
- i artikel 92, stk. 1, fjerde afsnit, tilføjelsen af et litra f)
- i bilag I, afsnit C, punkt 10, udeladelsen af ordet "emissionstilladelser".
3) I artikel 4, stk. 2, nr. 18), der svarer til artikel 4, stk. 1, nr. 22) i direktiv 2004/39/EF, burde 
henvisningen til "artikel 48" i den gældende tekst have været erstattet med en henvisning til 
"artikel 69".
4) I artikel 36, stk. 9, første afsnit, før ordet "ESMA" burde ordene "For at sikre konsekvent 
harmonisering af denne artikel kan", som er de indledende ord i artikel 31, stk. 7, tredje 
afsnit, i direktiv 2004/39/EF, have været medtaget og burde have været markeret med dobbelt 
gennemstregning.
5) I artikel 69, stk. 2, første afsnit, der svarer til artikel 48, stk. 2, første afsnit, i direktiv 
2004/39/EF, burde henvisningen til "artikel 23, stk. 4" i den gældende tekst have været 
erstattet med en henvisning til "artikel 29, stk. 4".
6) For at opfylde alle kravene i punkt 7 i den interinstitutionelle aftale burde 
omarbejdningsretsakten også omfatte følgende elementer, som ikke findes i det forslag til 
omarbejdning, Kommissionen har forelagt:
- en sammenligningstabel, som skal knyttes som bilag til omarbejdningsretsakten, jf. punkt 7, 
litra b)
- en bemærkning i den ophævende artikel om, at de forpligtelser med hensyn til fristen for 
gennemførelse i national ret i det direktiv, der ophæves, ikke berøres af ophævelsen, jf. punkt 
7, litra c), nr. i), og en tabel med angivelse af denne frist i et bilag, jf. punkt 7, litra c), nr. ii).

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke 
indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve 
forslaget eller i denne udtalelse. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, 
hvad angår de uændrede bestemmelser i den tidligere retsakt sammen med de nævnte 
ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden 
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indholdsmæssige ændringer.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver Generaldirektør


