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PR_COD_1recastingam

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella 
instrument och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG 
(omarbetning)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0656),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 53.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0382/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter1,

– med beaktande av skrivelsen av den 1 mars 2012 från utskottet för rättsliga frågor till 
utskottet för ekonomi och valutafrågor i enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

– med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena 
från utskottet för utveckling samt från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några 
innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i yttrandet från den 
rådgivande gruppen, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de 
tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en 
kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande 
av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska 
avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Finanskrisen har blottställt svagheter 
när det gäller finansiella marknaders 
funktion och överblickbarhet. 
Utvecklingen av finansiella marknader har 
blottlagt behovet av att stärka ramarna för 
regleringen av marknader för finansiella 
instrument i syfte att öka öppenheten, ge 
investerare bättre skydd, förstärka 
förtroendet, minska antalet oreglerade 
områden och säkerställa att 
tillsynsmyndigheter får tillräckliga 
befogenheter så att de kan fullgöra sina 
uppgifter.

(4) Finanskrisen har blottställt svagheter 
när det gäller finansiella marknaders 
funktion och överblickbarhet. 
Utvecklingen av finansiella marknader har 
blottlagt behovet av att stärka ramarna för 
regleringen av marknader för finansiella 
instrument, även om handeln på dessa 
marknader äger rum över disk, i syfte att 
öka öppenheten, ge investerare bättre 
skydd, förstärka förtroendet, minska antalet 
oreglerade områden och säkerställa att 
tillsynsmyndigheter får tillräckliga 
befogenheter så att de kan fullgöra sina 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det råder enighet bland regleringsorgan 
på internationell nivå om att svagheter i 
företagsstyrningen i en rad finansinstitut, 
däribland frånvaron av en effektiv 
maktfördelning inom dem, har varit en 
faktor som bidragit till finanskrisen. 
Överdrivet och oförsiktigt risktagande kan 
leda till fallissemang i enskilda 
finansinstitut och till systemomfattande 
problem i medlemsstaterna och globalt. 
Felaktigt agerande av företag som 
tillhandahåller tjänster för kunder kan leda 
till negativa effekter för investerare och till 

(5) Det råder enighet bland regleringsorgan 
på internationell nivå om att svagheter i 
företagsstyrningen i en rad finansinstitut, 
däribland frånvaron av en effektiv 
maktfördelning inom dem, har varit en 
faktor som bidragit till finanskrisen. 
Överdrivet och oförsiktigt risktagande kan 
leda till fallissemang i enskilda 
finansinstitut och till systemomfattande 
problem i medlemsstaterna och globalt. 
Felaktigt agerande av företag som 
tillhandahåller tjänster för kunder kan leda 
till negativa effekter för investerare och till 

                                                                                                                                                  
1 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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förlust av förtroende från investerarnas 
sida. För att komma till rätta med de 
potentiellt skadliga effekterna av dessa 
svagheter i företagsstyrningsarrangemang 
bör bestämmelserna i detta direktiv 
kompletteras med mer detaljerade principer 
och minimistandarder. Dessa principer och 
standarder bör gälla med beaktande av 
karaktären, omfattningen och 
komplexiteten hos värdepappersföretag.

förlust av förtroende från investerarnas 
sida. För att komma till rätta med de 
potentiellt skadliga effekterna av dessa 
svagheter i företagsstyrningsarrangemang 
bör bestämmelserna i detta direktiv 
kompletteras med mer detaljerade principer 
och minimistandarder. Dessa principer och 
standarder bör gälla med beaktande av 
karaktären, omfattningen och 
komplexiteten hos värdepappersföretag. De 
aktuella åtgärderna bör innefatta 
begränsningar av antalet styrelseuppdrag 
som styrelseledamöter i finansinstitut får 
ha. Dessa åtgärder bör tillämpas på ett 
sådant sätt att hänsyn tas till kraven på att 
förvalta dessa institutioner på ett effektivt 
sätt, samtidigt som det i förekommande 
fall även är tillåtet att styrelseledamöterna 
i sådana företag fortsätter att agera som 
styrelseledamöter i ideella organisationer 
för att uppfylla företagets samhällsansvar.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Mot bakgrund av ovanstående har 
direktiv 2004/39/EG nu delvis omarbetats 
som detta nya direktiv och delvis ersatts av 
förordning (EU) nr …/… (MiFIR). Dessa
båda rättsakter bör tillsammans bilda den 
rättsliga ram som reglerar de krav som är 
tillämpliga på värdepappersföretag, 
reglerade marknader, leverantörer av 
datarapporteringstjänster och företag från 
tredjeländer som tillhandahåller 
investeringstjänster eller utför 
investeringsverksamhet i unionen. Detta 
direktiv bör därför läsas i förening med 
förordningen. Detta direktiv bör innehålla 
de bestämmelser som reglerar auktorisation 

(7) Mot bakgrund av ovanstående har 
direktiv 2004/39/EG nu delvis omarbetats 
som detta nya direktiv och delvis ersatts av 
förordning (EU) nr …/… (MiFIR). Dessa 
båda rättsakter bör tillsammans bilda den 
rättsliga ram som reglerar de krav som är 
tillämpliga på värdepappersföretag, 
reglerade marknader, leverantörer av 
datarapporteringstjänster och finansinstitut
från tredjeländer som tillhandahåller 
investeringstjänster eller utför 
investeringsverksamhet i unionen. Detta 
direktiv bör därför läsas i förening med 
förordningen. Detta direktiv bör innehålla 
de bestämmelser som reglerar auktorisation 



PE485.882v01-00 8/140 PR\895700SV.doc

SV

av verksamheten, förvärv av kvalificerat 
innehav, utövande av etableringsfriheten 
och friheten att tillhandahålla tjänster, 
villkoren för verksamhet i 
värdepappersföretag för att säkerställa 
investerarskydd, befogenheter för 
tillsynsmyndigheter i hemmedlemsstater 
och värdmedlemsstater samt 
sanktionssystemet. Eftersom förslagets 
huvudsakliga mål och syfte är att 
harmonisera nationella bestämmelser 
rörande de omnämnda områdena, bör 
förslaget vara baserat på artikel 53.1 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. Ett direktiv är en lämplig 
form för att genomförandebestämmelserna 
på de områden som omfattas av detta 
direktiv vid behov ska kunna anpassas till 
eventuella särdrag hos den särskilda 
marknaden och rättssystemet i varje 
medlemsstat.

av verksamheten, förvärv av kvalificerat 
innehav, utövande av etableringsfriheten 
och friheten att tillhandahålla tjänster, 
villkoren för verksamhet i 
värdepappersföretag för att säkerställa 
investerarskydd, befogenheter för 
tillsynsmyndigheter i hemmedlemsstater 
och värdmedlemsstater samt 
sanktionssystemet. Eftersom förslagets 
huvudsakliga mål och syfte är att 
harmonisera nationella bestämmelser 
rörande de omnämnda områdena, bör 
förslaget vara baserat på artikel 53.1 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. Ett direktiv är en lämplig 
form för att genomförandebestämmelserna 
på de områden som omfattas av detta 
direktiv vid behov ska kunna anpassas till 
eventuella särdrag hos den särskilda 
marknaden och rättssystemet i varje 
medlemsstat.
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Personer som förvaltar sina egna 
tillgångar och företag, som inte 
tillhandahåller investeringstjänster 
och/eller utför investeringsverksamhet 
utom handel för egen räkning bör inte 
omfattas av detta direktivs räckvidd såvida 
de inte är marknadsgaranter, medlemmar 
eller deltagare på en reglerad marknad eller 
en MTF-plattform eller utför kundorder 
genom att handla för egen räkning. Detta 
direktivs tillämpningsområde bör 
undantagsvis inte omfatta personer som 

(14) Personer som förvaltar sina egna 
tillgångar och företag, som inte 
tillhandahåller investeringstjänster 
och/eller utför investeringsverksamhet 
utom handel för egen räkning bör inte 
omfattas av detta direktivs räckvidd såvida 
de inte är marknadsgaranter, medlemmar 
eller deltagare på en reglerad marknad eller
en MTF-plattform eller utför kundorder 
genom att handla för egen räkning. Detta 
direktivs tillämpningsområde bör 
undantagsvis inte omfatta personer som 
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handlar för egen räkning med finansiella 
instrument som medlemmar av eller 
deltagare på en reglerad marknad eller 
MTF-plattform, däribland som 
marknadsgaranter i förhållande till 
råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av 
dessa, som en kompletterande verksamhet 
vid sidan av sin huvudsakliga verksamhet, 
vilken sett till gruppen som helhet varken 
är tillhandahållande av investeringstjänster 
i den mening som avses i detta direktiv 
eller tillhandahållande av banktjänster i den 
mening som avses i direktiv 2006/48/EG. 
Tekniska kriterier för när en verksamhet 
utgör en kompletterande verksamhet vid 
sidan av en sådan huvudsaklig verksamhet 
bör klargöras i delegerade akter. Handel 
för egen räkning genom att utföra 
kundorder bör inkludera företag som utför 
order från olika kunder genom matchning 
mellan auktoriserade uppdragsgivare (back 
to back-handel), och företagen bör därvid 
anses handla i egenskap av uppdragsgivare 
och de bör omfattas av de bestämmelser i 
detta direktiv som omfattar både utförandet 
av order för kunders räkning och handel för 
egen räkning. Utförandet av order för 
handel med finansiella instrument som en 
kompletterande verksamhet mellan två 
personer vilkas huvudsakliga verksamhet, 
sett till gruppen som helhet, varken är 
tillhandahållande av investeringstjänster i 
den mening som avses i detta direktiv eller 
tillhandahållande av banktjänster i den 
mening som avses i direktiv 2006/48/EG, 
bör inte betraktas som handel för egen 
räkning genom utförande av kundorder.

handlar för egen räkning med finansiella 
instrument som medlemmar av eller 
deltagare på en reglerad marknad eller 
MTF-plattform, däribland som 
marknadsgaranter i förhållande till 
råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat av 
dessa, som en kompletterande verksamhet 
vid sidan av sin huvudsakliga verksamhet, 
vilken sett till gruppen som helhet varken 
är tillhandahållande av investeringstjänster 
i den mening som avses i detta direktiv 
eller tillhandahållande av banktjänster i den 
mening som avses i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/48/EG av den 
14 juni 2006 om rätten att starta och driva 
verksamhet i kreditinstitut1. Tekniska 
kriterier för när en verksamhet utgör en 
kompletterande verksamhet vid sidan av en 
sådan huvudsaklig verksamhet bör 
klargöras i tekniska standarder för tillsyn, 
med hänsyn till de kriterier som föreskrivs 
i detta direktiv. Handel för egen räkning 
genom att utföra kundorder bör inkludera 
företag som utför order från olika kunder 
genom matchning mellan auktoriserade 
uppdragsgivare (back to back-handel), och 
företagen bör därvid anses handla i 
egenskap av uppdragsgivare och de bör 
omfattas av de bestämmelser i detta 
direktiv som omfattar både utförandet av 
order för kunders räkning och handel för 
egen räkning. Utförandet av order för 
handel med finansiella instrument som en 
kompletterande verksamhet mellan två 
personer vilkas huvudsakliga verksamhet, 
sett till gruppen som helhet, varken är 
tillhandahållande av investeringstjänster i 
den mening som avses i detta direktiv eller 
tillhandahållande av banktjänster i den 
mening som avses i direktiv 2006/48/EG, 
bör inte betraktas som handel för egen 
räkning genom utförande av kundorder.

_____________________
1EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medlemsstaterna bör säkerställa 
respekten för rätten till skydd av 
personuppgifter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/58/EG av den 
12 juli 2002 om behandling av 
personuppgifter och integritetsskydd inom 
sektorn för elektronisk kommunikation 
(direktiv om integritet och elektronisk 
kommunikation) vilka reglerar den 
behandling av personuppgifter som utförs 
med tillämpning av detta direktiv. Esmas 
behandling av personuppgifter vid 
tillämpning av detta direktiv omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgiftera.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Kommissionens direktiv 2006/73/EG (42) Kommissionens direktiv 2006/73/EG 
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av den 10 augusti 2006 om genomförandet 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG vad gäller 
organisatoriska krav och villkor för 
verksamheten i värdepappersföretag, och 
definitioner för tillämpning av det 
direktivet gör det möjligt för 
medlemsstaterna att kräva, när det gäller 
organisatoriska krav för 
värdepappersföretag, inspelning av 
telefonsamtal eller bevarande av 
elektronisk kommunikation som berör 
kundorder. Inspelning av telefonsamtal 
eller bevarande av elektronisk 
kommunikation som berör kundorder är 
förenligt med Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna och är 
motiverat för att stärka investerarskyddet, 
förbättra marknadsövervakningen och öka 
rättssäkerheten i värdepappersföretagens 
och deras kunders intresse. Vikten av 
sådana registreringar nämns också i den 
tekniska rådgivning till Europeiska 
kommissionen som utfärdades av 
europeiska värdepapperstillsynskommittén 
den 29 juli 2010. Av dessa skäl är det 
lämpligt att i detta direktiv fastställa 
principerna för en generell ordning 
avseende inspelning av telefonsamtal eller 
bevarande av elektronisk kommunikation 
som berör kundorder.

av den 10 augusti 2006 om genomförandet 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG vad gäller 
organisatoriska krav och villkor för 
verksamheten i värdepappersföretag, och 
definitioner för tillämpning av det 
direktivet gör det möjligt för 
medlemsstaterna att kräva, när det gäller 
organisatoriska krav för 
värdepappersföretag, inspelning av 
telefonsamtal eller bevarande av 
elektronisk kommunikation som berör 
kundorder. Inspelning av telefonsamtal 
eller bevarande av elektronisk 
kommunikation som berör kundorder är 
förenligt med Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna och är 
motiverat för att stärka investerarskyddet, 
förbättra marknadsövervakningen och öka 
rättssäkerheten i värdepappersföretagens 
och deras kunders intresse. Vikten av 
sådana registreringar nämns också i den 
tekniska rådgivning till Europeiska 
kommissionen som utfärdades av 
europeiska värdepapperstillsynskommittén 
den 29 juli 2010. Av dessa skäl är det 
lämpligt att i detta direktiv fastställa 
principerna för en generell ordning 
avseende inspelning av telefonsamtal eller 
bevarande av elektronisk kommunikation 
som berör kundorder, eller 
tillfredsställande dokumentation av 
innehållet i sådana telefonsamtal eller 
sådan elektronisk kommunikation, 
exempelvis i form av protokoll.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Medlemsstaterna bör säkerställa rätten (43) Medlemsstaterna bör säkerställa 
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till skydd av personuppgifter i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
samt direktiv 2002/58/EG. Detta skydd bör 
särskilt omfatta inspelning av telefonsamtal 
och bevarande av elektronisk 
kommunikation enligt artikel 13.

respekten för rätten till skydd av 
personuppgifter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter1

och Europaparlamentets och rådets
direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 
om behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation2 (direktivet 
om integritet och elektronisk 
kommunikation), som reglerar den 
behandling av personuppgifter som utförs 
med tillämpning av detta direktiv. Detta 
skydd bör särskilt omfatta inspelning av 
telefonsamtal och bevarande av elektronisk 
kommunikation. Behandlingen av 
personuppgifter genom tillämpning av 
detta direktiv av den europeiska 
tillsynsmyndigheten Esma, som har 
inrättats genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1095/20103, 
omfattas av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter4.
___________________
1EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
2EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.
3EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.
4EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 44
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Användningen av handelsteknik har 
utvecklats markant under det senaste 
årtiondet, och sådan teknik används nu i 
stor utsträckning av marknadsdeltagare. 
Många marknadsdeltagare använder sig nu 
av algoritmisk handel, där en datoralgoritm 
automatiskt bestämmer aspekter av en 
order med minimalt eller inget mänskligt 
ingripande. En specifik delmängd av
algoritmisk handel är högfrekvenshandel, 
där ett handelssystem analyserar data eller 
signaler från marknaden med hög 
beräkningshastighet och därefter skickar 
eller uppdaterar ett stort antal order inom 
en mycket kort tidsperiod som ett resultat 
av denna analys. Högfrekvenshandel 
bedrivs normalt av handlare som använder 
sitt eget kapital för handeln, och vanligen 
innebär den – snarare än att vara en 
strategi i sig själv – användning av 
sofistikerad teknik för att genomföra mer 
traditionella handelsstrategier, såsom 
verksamhet som marknadsgarant eller 
arbitrage.

(44) Användningen av handelsteknik har 
utvecklats markant under det senaste 
årtiondet, och sådan teknik används nu i 
stor utsträckning av marknadsdeltagare. 
Många marknadsdeltagare använder sig nu 
av algoritmisk handel, där en datoralgoritm 
automatiskt bestämmer aspekter av en 
order med minimalt eller inget mänskligt 
ingripande. En specifik delmängd av 
algoritmisk handel är högfrekvenshandel, 
där ett handelssystem analyserar data eller 
signaler från marknaden med hög 
beräkningshastighet, vanligen inom 
millisekunder eller mikrosekunder, och 
därefter skickar eller uppdaterar ett stort 
antal order inom en mycket kort tidsperiod 
som ett resultat av denna analys. 
Högfrekvenshandel bedrivs normalt av 
handlare som använder sitt eget kapital för 
handeln, och ofta innefattar den – snarare 
än att vara en strategi i sig själv –
användning av sofistikerad teknik för att 
genomföra mer traditionella 
handelsstrategier, såsom verksamhet som 
marknadsgarant eller arbitrage.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Användningen av handelsteknik har 
ökat hastigheten, kapaciteten och 
komplexiteten i investerarnas 
handelsverksamhet. Det har också gjort det 
möjligt för marknadsdeltagarna att göra det 
lättare för sina kunder att få direkttillträde 
till marknader genom användningen av 
deras handelsplattformar, genom direkt 

(46) Användningen av teknik för 
högfrekvenshandel har ökat hastigheten, 
kapaciteten och komplexiteten i 
investerarnas handelsverksamhet. Det har 
också gjort det möjligt för 
marknadsdeltagarna att göra det lättare för 
sina kunder att få direkttillträde till 
marknader genom användningen av deras 
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elektroniskt tillträde eller genom sponsrat 
och direkt marknadstillträde. 
Handelsteknik har medfört fördelar för 
marknaden och marknadsdeltagarna 
generellt, exempelvis i form av bredare 
marknadsdeltagande, ökad likviditet, 
smalare spread, minskad kortfristig
volatilitet och sätt få bättre utförande av 
kundorder. Denna handelsteknik ger 
emellertid upphov till en rad potentiella 
risker såsom en ökad risk för 
överbelastning i systemen på 
handelsplatser till följd av stora 
ordervolymer, risk för att algoritmisk 
handel ska generera dubbla eller felaktiga 
order eller på annat sätt fungera dåligt på 
ett sätt som kan skapa en oordnad 
marknad. Dessutom finns det en risk för att 
algoritmiska handelssystem ska 
överreagera på andra marknadshändelser, 
vilket kan förvärra volatiliteten om det 
redan finns ett problem på marknaden. 
Slutligen kan algoritmisk handel eller 
högfrekvenshandel inbjuda till vissa former 
av missbruksbeteende om sådan handel 
används på felaktigt sätt.

handelsplattformar, genom direkt 
elektroniskt tillträde eller genom sponsrat 
och direkt marknadstillträde. 
Handelsteknik har medfört fördelar för 
marknaden och marknadsdeltagarna 
generellt, exempelvis i form av bredare 
marknadsdeltagande, ökad likviditet, 
smalare spread, minskad kortfristig 
volatilitet och sätt få bättre utförande av 
kundorder. Denna teknik för 
högfrekvenshandel ger emellertid upphov 
till en rad potentiella risker såsom en ökad 
risk för överbelastning i systemen på 
handelsplatser till följd av stora 
ordervolymer, risk för att algoritmisk 
handel ska generera dubbla eller felaktiga 
order eller på annat sätt fungera dåligt på 
ett sätt som kan skapa en oordnad 
marknad. Dessutom finns det en risk för att 
algoritmiska handelssystem ska 
överreagera på andra marknadshändelser, 
vilket kan förvärra volatiliteten om det 
redan finns ett problem på marknaden. 
Slutligen kan algoritmisk handel eller 
högfrekvenshandel inbjuda till vissa former 
av missbruksbeteende om sådan handel 
används på felaktigt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Dessa potentiella risker till följd av 
ökad teknikanvändning minskas bäst 
genom en kombination av specifik 
riskkontroll, som är riktad mot företag som 
använder algoritmisk handel eller 
högfrekvenshandel, och andra åtgärder som 
är riktade mot operatörer som driver 
handelsplatser till vilka sådana företag har 
tillträde. Det är önskvärt att säkerställa att 

(47) Dessa potentiella risker till följd av 
ökad teknikanvändning minskas bäst 
genom en kombination av specifik 
riskkontroll, som är riktad mot företag som 
använder algoritmisk handel eller 
högfrekvenshandel, och andra åtgärder som 
är riktade mot operatörer som driver alla
handelsplatser till vilka sådana företag har 
tillträde. Det är önskvärt att säkerställa att 
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alla företag som använder 
högfrekvenshandel är auktoriserade när de 
är direkta medlemmar av en handelsplats. 
Detta bör säkerställa att de omfattas av 
organisatoriska krav enligt direktivet och 
att de står under vederbörlig tillsyn.

alla företag som använder 
högfrekvenshandel är auktoriserade när de 
är direkta medlemmar av en handelsplats. 
Detta bör säkerställa att de omfattas av 
organisatoriska krav enligt direktivet och 
att de står under vederbörlig tillsyn. Det är 
också lämpligt att upphöra med seden 
med direkt elektronisk åtkomst för att 
undvika risken att företag med 
otillräckliga kontroller inför otillbörliga 
marknadsförhållanden och se till att 
marknadsaktörer kan identifieras och 
hållas ansvariga för otillbörliga 
marknadsförhållanden som de bär 
ansvaret för.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Både företag och handelsplatser bör 
säkerställa att robusta åtgärder har vidtagits 
för att säkerställa att automatiserad handel 
inte skapar en oordnad marknad och att den 
inte kan användas i missbrukssyfte. 
Handelsplatser bör också säkerställa att de 
egna handelssystemen är motståndskraftiga 
och vederbörligen testade så att de kan 
hantera ökade orderflöden eller 
marknadspåfrestningar och att det finns 
handelsspärrar för att tillfälligt stoppa 
handeln om det uppstår plötsliga och 
oväntade prisrörelser.

(48) Både företag och handelsplatser bör 
säkerställa att robusta åtgärder har vidtagits 
för att säkerställa att högfrekvenshandel 
och automatiserad handel inte skapar en 
oordnad marknad och att den inte kan 
användas i missbrukssyfte. Handelsplatser 
bör också säkerställa att de egna 
handelssystemen är motståndskraftiga och 
vederbörligen testade så att de kan hantera 
ökade orderflöden eller 
marknadspåfrestningar och att det finns 
handelsspärrar för att tillfälligt stoppa 
handeln om det uppstår plötsliga och 
oväntade prisrörelser.

Or. en
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 48a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48a) Det är också nödvändigt att se till 
att handelsplatsernas avgiftsstrukturer är 
öppna, icke-diskriminerande och rättvisa, 
och att de inte är strukturerade på ett sätt 
som främjar otillbörliga 
marknadsförhållanden. Det är därför 
lämpligt att se till att högre avgifter 
tillämpas på seder som uppsägning av 
höga volymer eller andelar av order som 
skulle kunna skapa sådana otillbörliga 
marknadsförhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Förutom åtgärder avseende 
algoritmisk handel och 
högfrekvenshandel är det lämpligt att 
inkludera kontroller avseende 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
direkt elektroniskt tillträde till marknader 
för kunder eftersom elektronisk handel 
kan genomföras via ett företag som 
tillhandahåller elektroniskt 
marknadstillträde och avseende många 
liknande risker. Det är också lämpligt att 
företag som tillhandahåller direkt 
elektroniskt tillträde säkerställer att 
personer som använder denna tjänst är 
vederbörligen kvalificerade och att 
användningen av tjänsten omfattas av 
riskkontroller. Detaljerade 
organisatoriska krav avseende dessa nya 

utgår
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handelsformer bör fastställas mer i detalj 
i delegerade akter. Detta bör säkerställa 
att krav kan ändras vid behov för att 
hantera ytterligare innovation och 
utveckling på detta område.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49a) Högfrekvenshandel underlättas av 
att marknadsaktörernas inrättningar 
samlokaliseras i fysisk närhet av den plats 
där en handelsplats har motsvarande 
motor. För att säkerställa ordnade och 
rättvisa handelsförhållanden är det 
nödvändigt att handelsplatserna måste 
erbjuda sådana samlokaliseringstjänster 
på en icke-diskriminerande, rättvis och 
öppen grund.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 51a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51a) Medlemsstaterna bör särskilt se till 
att när värdepappersföretag utformar 
investeringsprodukter eller strukturerade 
insättningar för försäljning till 
professionella eller icke-professionella 
kunder är dessa produkter utformade för 
att möta behoven på en identifierad 
målmarknad inom den relevanta 
kundkategorin. Medlemsstaterna bör 
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dessutom se till att värdepappersföretaget 
lägger ned skälig omsorg för att se till att 
investeringsprodukten marknadsförs och 
distribueras till kunder inom målgruppen.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) För att ge all relevant information till 
investerare är det lämpligt att kräva att 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
investeringsrådgivning klargör grunden för 
de råd de tillhandahåller, särskilt det 
produkturval de tar i beaktande när de ger 
personliga rekommendationer till kunder, 
huruvida de tillhandahåller 
investeringsrådgivning på självständig 
grund och huruvida de ger kunderna en 
fortlöpande bedömning av lämpligheten 
hos de finansiella instrumenten de 
rekommenderar kunderna. Det är också 
lämpligt att kräva att värdepappersföretag 
ska förklara för sina kunder grunderna för 
de råd de ger till kunderna. För att 
ytterligare precisera regelverket för 
tillhandahållande av 
investeringsrådgivning, samtidigt som man 
överlåter valet åt värdepappersföretag och 
kunder, är det lämpligt att fastställa 
villkoren för tillhandahållandet av denna 
tjänst när företag meddelar kunder att 
tjänsten tillhandahålls på självständig 
grund. För att stärka investerarskyddet 
och öka tydligheten för kunder 
beträffande den tjänst de erhåller, är det 
lämpligt att ytterligare inskränka 
företagens möjligheter att acceptera eller 
ta emot incitament från tredje man, och i 
synnerhet från emittenter eller 
produktleverantörer, när de 

(52) För att ge all relevant information till 
investerare är det lämpligt att kräva att 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
investeringsrådgivning klargör grunden för 
de råd de tillhandahåller, särskilt det 
produkturval de tar i beaktande när de ger 
personliga rekommendationer till kunder, 
huruvida investeringsrådgivningen 
tillhandahålls tillsammans med accept 
eller mottagande av incitament från tredje 
part och huruvida värdepappersföretagen
ger kunderna en regelbunden bedömning 
av lämpligheten hos de finansiella 
instrumenten de rekommenderar kunderna. 
Det är också lämpligt att kräva att 
värdepappersföretag ska förklara för sina 
kunder grunderna för de råd de ger till 
kunderna. För att ytterligare precisera 
regelverket för tillhandahållande av 
investeringsrådgivning, samtidigt som man 
överlåter valet åt värdepappersföretag och 
kunder, är det lämpligt att fastställa 
villkoren för tillhandahållandet av denna 
tjänst när företag meddelar kunder att 
rådgivningen tillhandahålls tillsammans 
med accept eller mottagande av 
incitament från tredje part. När 
portföljförvaltning tillhandahålls bör 
värdepappersföretaget före avtalet upplysa 
kunden om hur stora incitamenten 
förväntas bli, och i regelbundna rapporter 
beskriva alla incitament som har betalats 
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tillhandahåller 
investeringsrådgivningstjänster på 
självständig grund eller när de 
tillhandahåller 
portföljförvaltningstjänster. I sådana fall 
bör endast begränsade naturaförmåner 
såsom utbildning om produktegenskaper 
tillåtas under förutsättning att de inte 
negativt påverkar värdepappersföretagens 
förmåga att agera i sina kunders bästa 
intresse, vilket ytterligare klargörs i 
direktiv 2006/73/EG.

eller tagits emot.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Information som värdepappersföretag 
tillhandahåller kunder avseende sina 
riktlinjer för utförande av order är ofta 
generisk och standardiserad och gör det 
inte möjligt för kunderna att förstå hur en 
order kommer att utföras och att 
kontrollera att företagen fullgör sina 
skyldigheter att utföra order på de villkor 
som är mest förmånliga för sina kunder. 
För att förbättra investerarskyddet är det 
lämpligt att precisera principerna avseende 
den information som värdepappersföretag 
ger till sina kunder om riktlinjerna för 
utförande av order och att kräva att 
företagen årligen ska offentliggöra, för 
varje klass av finansiella instrument, de 
fem främsta handelsplatserna där de har 
utfört kundorder under det föregående året.

(60) Information som värdepappersföretag 
tillhandahåller kunder avseende sina 
riktlinjer för utförande av order är ofta 
generisk och standardiserad och gör det 
inte möjligt för kunderna att förstå hur en 
order kommer att utföras och att 
kontrollera att företagen fullgör sina 
skyldigheter att utföra order på de villkor 
som är mest förmånliga för sina kunder. 
För att förbättra investerarskyddet är det 
lämpligt att precisera principerna avseende 
den information som värdepappersföretag 
ger till sina kunder om riktlinjerna för 
utförande av order och att kräva att 
företagen årligen ska offentliggöra, för 
varje klass av finansiella instrument, de 
fem främsta handelsplatserna där de har 
utfört kundorder under det föregående året
och ta hänsyn till denna information och 
information som har offentliggjorts av 
handelsplatser om utförandekvaliteten i 
deras riktlinjer för bästa utförande.

Or. en
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Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) Finanskrisen har blottlagt 
begränsningar i icke-professionella kunders 
förmåga att uppskatta riskerna med sina 
investeringar. Det bör bekräftas att 
uppföranderegler bör tillämpas med hänsyn 
till de investerare som har störst behov av 
skydd, men det är lämpligt att göra en 
bättre kalibrering av de krav som är 
tillämpliga på olika kategorier av kunder. 
För detta ändamål är det lämpligt att utöka 
vissa informations- och rapporteringskrav 
till att omfatta förbindelserna med 
godtagbara motparter. I synnerhet bör de 
relevanta kraven stå i relation till skyddet 
av kunders finansiella instrument och 
medel samt informations- och 
rapporteringskrav avseende mer 
komplicerade finansiella instrument och 
transaktioner. För att bättre definiera 
klassificeringen av kommuner och lokala 
myndigheter är det lämpligt att tydligt 
utesluta dem från förteckningen över 
godtagbara motparter och förteckningen 
över kunder som betraktas som 
professionella, samtidigt som dessa kunder 
även i fortsättningen får möjlighet att 
begära en behandling som professionella 
kunder.

(67) Finanskrisen har blottlagt 
begränsningar i icke-professionella kunders 
förmåga att uppskatta riskerna med sina 
investeringar. Det bör bekräftas att 
uppföranderegler bör tillämpas med hänsyn 
till de investerare som har störst behov av 
skydd, men det är lämpligt att göra en 
bättre kalibrering av de krav som är 
tillämpliga på olika kategorier av kunder. 
För detta ändamål är det lämpligt att utöka 
vissa informations- och rapporteringskrav 
till att omfatta förbindelserna med 
godtagbara motparter. I synnerhet bör de 
relevanta kraven stå i relation till skyddet 
av kunders finansiella instrument och 
medel samt informations- och 
rapporteringskrav avseende mer 
komplicerade finansiella instrument och 
transaktioner. För att bättre beskriva hur
kommuner och lokala myndigheter 
fungerar, vilket inte bör handla om att 
göra affärer med spekulativa instrument, 
är det lämpligt att tydligt utesluta dem från 
förteckningen över godtagbara motparter 
och förteckningen över kunder som 
betraktas som professionella, samtidigt 
som dessa kunder även i fortsättningen får 
möjlighet att begära en behandling som 
professionella kunder.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 69
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(69) Medlemsstaterna ska skydda fysiska 
personers rätt till privatliv när det gäller 
bearbetning av personuppgifter i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 73

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(73) För tillhandahållandet av tjänster till 
icke-professionella kunder bör det alltid 
krävas att en filial har inrättats i unionen. 
Inrättandet av filialen ska omfattas av 
auktorisation och tillsyn i unionen. Det bör 
ha inrättats lämpliga arrangemang för 
samarbete mellan den berörda behöriga 
myndigheten och den behöriga 
myndigheten i tredjelandet. Filialen bör 
fritt förfoga över ett tillräckligt startkapital. 
När filialen har auktoriserats bör den 
omfattas av tillsyn i den medlemsstat där 
filialen är etablerad; med förbehåll för ett 
anmälningsförfarande bör 
tredjelandsföretaget kunna tillhandahålla 
tjänster i andra medlemsstater via den filial 
som auktoriserats och omfattas av tillsyn. 
Tillhandahållandet av tjänster utan filialer 
bör vara begränsat till godtagbara 
motparter. Det bör omfattas av registrering 
hos Esma och tillsyn i tredjelandet. Det bör 
ha inrättats lämpliga arrangemang för 
samarbete mellan Esma och de behöriga 
myndigheterna i tredjelandet.

(73) För tillhandahållandet av tjänster till 
icke-professionella kunder eller till kunder 
som har valt att avstå ett visst skydd för att 
behandlas som professionella kunder bör 
det alltid krävas att en filial har inrättats i 
unionen. Inrättandet av filialen ska 
omfattas av auktorisation och tillsyn i 
unionen. Det bör ha inrättats lämpliga 
arrangemang för samarbete mellan den 
berörda behöriga myndigheten och den 
behöriga myndigheten i tredjelandet. 
Filialen bör fritt förfoga över ett tillräckligt 
startkapital. När filialen har auktoriserats 
bör den omfattas av tillsyn i den 
medlemsstat där filialen är etablerad; med 
förbehåll för ett anmälningsförfarande bör 
tredjelandsföretaget kunna tillhandahålla 
tjänster i andra medlemsstater via den filial 
som auktoriserats och omfattas av tillsyn. 
Tillhandahållandet av tjänster utan filialer 
bör vara begränsat till godtagbara 
motparter. Det bör omfattas av registrering 
hos Esma och tillsyn i tredjelandet. Det bör 
ha inrättats lämpliga arrangemang för 
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samarbete mellan Esma och de behöriga 
myndigheterna i tredjelandet.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Skäl 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(78) Införandet av en kommersiell lösning 
för konsoliderad handelsinformation för 
aktier bör bidra till skapandet av en mer 
integrerad europeisk marknad och göra det 
lättare för marknadsdeltagare att få tillgång 
till en konsoliderad översikt över 
tillgänglig information som ger insyn i 
handeln. Den planerade lösningen bygger 
på en auktorisation av leverantörer som 
bedriver verksamhet i enlighet med 
fördefinierade och övervakade parametrar 
och som konkurrerar med varandra för att 
uppnå i tekniskt hänseende i hög grad 
sofistikerade och innovativa lösningar, 
vilka tjänar marknaden i största möjliga 
utsträckning.

(78) När det nu finns en 
marknadsstruktur som möjliggör 
konkurrens mellan flera handelsplatser är 
det nödvändigt att en kommersiell lösning 
för konsoliderad handelsinformation 
införs så snart som möjligt. Införandet av 
en kommersiell lösning för konsoliderad 
handelsinformation för aktier bör bidra till 
skapandet av en mer integrerad europeisk 
marknad och göra det lättare för 
marknadsdeltagare att få tillgång till en 
konsoliderad översikt över tillgänglig 
information som ger insyn i handeln. Den 
planerade lösningen bygger på en 
auktorisation av leverantörer som bedriver 
verksamhet i enlighet med fördefinierade 
och övervakade parametrar och som 
konkurrerar med varandra för att uppnå i 
tekniskt hänseende i hög grad sofistikerade 
och innovativa lösningar, vilka tjänar 
marknaden i största möjliga utsträckning.
För att underlätta en tidig utveckling av 
en kommersiell lösning för konsoliderad 
handelsinformation bör kommissionen så 
snart som möjligt anta delegerade akter 
med angivande av vissa detaljer kring 
upplysningsplikten för leverantörer av 
kommersiella lösningar för konsoliderad 
handelsinformation.

Or. en
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Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Skäl 85

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(85) Behöriga myndigheter bör beviljas 
uttryckliga befogenheter för att begränsa 
möjligheterna för varje person eller 
kategori av personer att ingå ett 
råvarurelaterat derivatkontrakt. 
Tillämpning av gränser bör vara möjlig 
både för enskilda transaktioner och för 
positioner som byggts upp med tiden. I 
synnerhet i det sistnämnda fallet bör den 
behöriga myndigheten säkerställa att dessa 
positionslimiter är icke-diskriminerande, 
tydligt specificerade, tar vederbörlig 
hänsyn till den aktuella marknadens 
särdrag och är nödvändiga för att 
säkerställa att integriteten hos marknaden 
bevaras och att den fungerar på ett 
välordnat sätt.

(85) Behöriga myndigheter bör beviljas 
uttryckliga befogenheter för att begränsa 
möjligheterna för varje person eller 
kategori av personer att ingå ett 
råvarurelaterat derivatkontrakt. 
Tillämpning av gränser bör vara möjlig 
både för enskilda transaktioner och för 
positioner som byggts upp med tiden. I 
synnerhet i det sistnämnda fallet bör den 
behöriga myndigheten säkerställa att dessa 
positionslimiter är icke-diskriminerande, 
tydligt specificerade, tar vederbörlig 
hänsyn till den aktuella marknadens 
särdrag och är nödvändiga för att 
säkerställa att integriteten hos marknaden 
bevaras och att den fungerar på ett 
välordnat sätt. Gränserna bör särskilt 
skilja mellan positioner som objektivt 
sänker de risker som direkt hör samman 
med kommersiell verksamhet i 
förhållande till råvaran och andra 
positioner.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Skäl 86

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(86) Alla handelsplatser som erbjuder 
handel med råvaruderivat bör ha inrättat 
lämpliga begränsningar eller lämpliga 
alternativa arrangemang som är 
utformade för att stärka likviditeten, 
förhindra marknadsmissbruk och 
säkerställa ordnade prissättnings- och 

(86) Alla handelsplatser som erbjuder 
handel med råvaruderivat bör ha inrättat 
lämpliga begränsningar som är utformade 
för att stärka likviditeten, förhindra 
marknadsmissbruk och säkerställa ordnade 
prissättnings- och avvecklingsvillkor. 
Esma bör upprätthålla och offentliggöra en 
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avvecklingsvillkor. Esma bör upprätthålla 
och offentliggöra en förteckning med 
sammanfattningar av alla sådana gällande 
bestämmelser. Dessa begränsningar eller 
arrangemang bör tillämpas på ett 
konsekvent sätt och bör ta hänsyn till de 
specifika egenskaperna hos marknaden i 
fråga. De bör vara tydligt specificerade i 
fråga om vem de är tillämpliga på och 
eventuella undantag från detta, och även i 
fråga om de relevanta kvantitativa 
tröskelvärden som utgör begränsningarna 
eller som kan utlösa andra skyldigheter. 
Kommissionen bör ha befogenhet att anta 
delegerade akter, inbegripet i syfte att 
undvika eventuella divergerande 
konsekvenser av de begränsningar eller 
arrangemang som är tillämpliga på 
jämförbara kontrakt på olika 
handelsplatser.

förteckning med sammanfattningar av alla 
sådana gällande bestämmelser. Dessa 
begränsningar bör tillämpas på ett 
konsekvent sätt och bör ta hänsyn till de 
specifika egenskaperna hos marknaden i 
fråga. De bör vara tydligt specificerade i 
fråga om vem de är tillämpliga på och 
eventuella undantag från detta, och även i 
fråga om de relevanta kvantitativa 
tröskelvärden som utgör begränsningarna 
eller som kan utlösa andra skyldigheter. 
Kommissionen bör ha befogenhet att anta 
tekniska standarder för tillsyn, inbegripet i 
syfte att undvika eventuella divergerande 
konsekvenser av de begränsningar som är 
tillämpliga på jämförbara kontrakt på olika 
handelsplatser.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Skäl 86a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(86a) Medlemsstaterna ska kräva att 
reglerade marknader och operatörer som 
driver multilaterala handelsplattformar 
(MTF-plattformar) och organiserade 
handelsplattformar (OTF-plattformar) 
som tar upp råvaruderivat till handel eller 
som bedriver handel med råvaruderivat 
utöver positionsbegränsningar i förväg 
tillämpar sådana andra kontroller av 
positioner som ger en välordnad 
verksamhet på marknaderna och särskilt 
för att minska möjligheterna till 
marknadsmanipulation för derivatet eller 
den underliggande tillgången av 
innehavare av stora positioner och se till 
att marknadsaktörerna har tillräckliga 
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arrangemang för att fysiskt lösa avtalet 
när det är nödvändigt. Dessa kontroller 
bör bland annat vara möjligheten för 
handelsplatsen att kräva att medlemmar 
eller aktörer säger upp eller minskar en 
position.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Skäl 105

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(105) Europaparlamentet bör få en 
tidsfrist om tre månader från och med den 
dag då förslag till ändringar och 
genomförandeåtgärder läggs fram för att 
göra det möjligt för parlamentet att 
behandla dessa och avge ett yttrande. Det 
bör emellertid vara möjligt att korta ned 
denna tidsfrist i brådskande och 
vederbörligen motiverade fall. Om 
Europaparlamentet inom denna tidsfrist 
antar en resolution bör kommissionen på 
nytt behandla förslagen till ändringar 
eller åtgärder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Skäl 106

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(106) För att uppnå de mål som fastställs i 
detta direktiv bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen beträffande 
detaljerade uppgifter rörande undantag, 

(106) Befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget bör 
delegeras till kommissionen beträffande 
detaljerade uppgifter rörande undantag, 
preciseringen av vissa definitioner, 
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klargörande av definitioner, kriterier för 
bedömning av ett värdepappersföretags 
tilltänkta förvärv, organisatoriska krav för 
värdepappersföretag, hantering av 
intressekonflikter, uppföranderegler vid 
tillhandahållande av investeringstjänster, 
utförande av order på de villkor som är 
mest förmånliga för kunder, hantering av 
kundorder, transaktioner med godtagbara 
motparter, tillväxtmarknader för små och 
medelstora företag, villkor för 
bedömningen av tredjelandsföretags 
startkapital, åtgärder avseende 
systemrobusthet, handelsspärrar och 
elektronisk handel, upptagandet av 
finansiella instrument till handel, tillfälligt 
stopp för handeln med finansiella 
instrument och avförande av finansiella 
instrument från handel, tröskelvärden för 
rapportering av positioner som innehas av 
kategorier av handlare, samarbete mellan 
behöriga myndigheter. Det är av särskild 
vikt att kommissionen genomför lämpliga 
samråd, även på expertnivå, under sitt 
förberedande arbete. Kommissionen bör 
när den förbereder och utarbetar 
delegerande akter se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt, vid 
lämplig tidpunkt och på lämpligt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

kriterier för bedömning av ett 
värdepappersföretags tilltänkta förvärv, 
organisatoriska krav för 
värdepappersföretag, hantering av 
intressekonflikter, uppföranderegler vid 
tillhandahållande av investeringstjänster, 
utförande av order på de villkor som är 
mest förmånliga för kunder, hantering av 
kundorder, transaktioner med godtagbara 
motparter, tillväxtmarknader för små och 
medelstora företag, villkor för 
bedömningen av tredjelandsfinansinstituts 
startkapital, åtgärder avseende 
systemrobusthet, handelsspärrar och 
elektronisk handel, upptagandet av 
finansiella instrument till handel, tillfälligt 
stopp för handeln med finansiella 
instrument och avförande av finansiella 
instrument från handel, tröskelvärden för 
rapportering av positioner som innehas av 
kategorier av handlare, klargörande av vad 
som utgör en skälig kommersiell grund 
för godkända publiceringsarrangemang 
att offentliggöra information, för 
tillhandahållare av konsoliderad 
handelsinformation att ge åtkomst till 
dataflöden och för godkända 
rapporteringsmekanismer att rapportera 
information, klargörande av detaljer om 
informationsplikten för tillhandahållare 
av konsoliderad handelsinformation och 
samarbete mellan behöriga myndigheter. 
Det är av särskild vikt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå, under sitt förberedande arbete. 
Kommissionen bör när den förbereder och 
utarbetar delegerande akter se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt, 
vid lämplig tidpunkt och på lämpligt sätt 
till Europaparlamentet och rådet.

Or. en
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Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Skäl 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(107) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av detta direktiv bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter avser antagandet av det 
beslut om likvärdighet som rör 
lagstiftnings- och tillsynsramar i 
tredjeländer för tredjelandsföretags 
tillhandahållande av tjänster och 
översändandet av positionsrapporter per 
handlarkategori till Esma, och de bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av 
den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

(107) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av detta direktiv bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör avse antagandet av det 
beslut om likvärdighet som rör 
lagstiftnings- och tillsynsramar i 
tredjeländer för tredjelandsfinansinstitut
och de bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter1.

______________________
1EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Skäl 109

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(109) Kommissionen bör anta det förslag 
till tekniska standarder för tillsyn som 
utarbetats av Esma enligt artikel 7 
beträffande förfaranden för att bevilja och 
avslå ansökningar om auktorisation av 
värdepappersföretag, artiklarna 9 och 48 
beträffande krav för ledningsorgan, artikel 
12 beträffande förvärv av kvalificerat 

(109) Kommissionen bör anta det förslag 
till tekniska standarder för tillsyn som 
utarbetats av Esma med angivande av 
kriterierna för att fastställa om en 
verksamhet är en kompletterande 
verksamhet vid sidan av den huvudsakliga 
verksamheten, enligt artikel 7 beträffande 
förfaranden för att bevilja och avslå 
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innehav, artikel 27 beträffande 
skyldigheten att utföra order på de villkor 
som är mest förmånliga för kunder, 
artiklarna 34 och 54 beträffande samarbete 
och informationsutbyte, artikel 36 
beträffande frihet att tillhandahålla 
investeringstjänster och utföra 
investeringsverksamhet, artikel 37 
beträffande etablering av en filial, artikel 
44 beträffande tredjelandsföretags 
tillhandahållande av tjänster, artikel 63 
beträffande förfaranden för att bevilja och 
avslå ansökningar om auktorisation av 
leverantörer av datarapporteringstjänster, 
artiklarna 66 och 67 beträffande 
organisatoriska krav för godkända 
publiceringsarrangemang och 
tillhandahållare av konsoliderad 
handelsinformation och artikel 84 
beträffande samarbete mellan behöriga 
myndigheter. Kommissionen bör anta 
dessa förslag till tekniska standarder för 
tillsyn genom delegerade akter i enlighet 
med artikel 290 i EUF-fördraget och i 
enlighet med artiklarna 10–14 i förordning 
(EU) nr 1093/2010.

ansökningar om auktorisation av 
värdepappersföretag, artiklarna 9 och 48 
beträffande krav för ledningsorgan, artikel 
12 beträffande förvärv av kvalificerat 
innehav, artikel 27 beträffande 
skyldigheten att utföra order på de villkor 
som är mest förmånliga för kunder, 
artiklarna 34 och 54 beträffande samarbete 
och informationsutbyte, artikel 36 
beträffande frihet att tillhandahålla 
investeringstjänster och utföra 
investeringsverksamhet, artikel 37 
beträffande etablering av en filial, artikel 
44 beträffande tredjelandsföretags 
tillhandahållande av tjänster, beträffande 
gränserna för antalet avtal som en enda 
person får ingå under en angiven 
tidsperiod, artikel 63 beträffande 
förfaranden för att bevilja och avslå 
ansökningar om auktorisation av 
leverantörer av datarapporteringstjänster, 
artiklarna 66 och 67 beträffande 
organisatoriska krav för godkända 
publiceringsarrangemang och 
tillhandahållare av konsoliderad 
handelsinformation och artikel 84 
beträffande samarbete mellan behöriga 
myndigheter. Kommissionen bör anta 
dessa förslag till tekniska standarder för 
tillsyn genom delegerade akter i enlighet 
med artikel 290 i EUF-fördraget och i
enlighet med artiklarna 10–14 i förordning 
(EU) nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Skäl 110

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(110) Kommissionen bör också ha 
befogenhet att anta tekniska standarder för 
genomförande genom genomförandeakter 

(110) Kommissionen bör också ha 
befogenhet att anta förslag till tekniska 
standarder för genomförande som 
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i enlighet med artikel 291 i 
EUF-fördraget och i enlighet med 
artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.
Esma bör anförtros utarbetandet av 
tekniska standarder för överlämnande till 
kommissionen enligt artikel 7 beträffande 
förfaranden för att bevilja och avslå 
ansökningar om auktorisation av 
värdepappersföretag, artikel 12 beträffande 
förvärv av kvalificerat innehav, artikel 18 
beträffande handel och avslut av 
transaktioner på MTF-plattformar och 
OTF-plattformar, artiklarna 32, 33 och 53 
beträffande tillfälligt stopp för handel med 
instrument och avförande av instrument 
från handel, artikel 36 beträffande frihet att 
tillhandahålla investeringstjänster och 
utföra investeringsverksamhet, artikel 37 
beträffande etablering av en filial, artikel 
44 beträffande tredjelandsföretags 
tillhandahållande av tjänster, artikel 60 
beträffande positionsrapportering per 
handlarkategori, artikel 78 beträffande 
överlämnande av information till Esma, 
artikel 83 beträffande skyldighet att 
samarbeta, artikel 84 beträffande samarbete 
mellan behöriga myndigheter, artikel 85 
beträffande informationsutbyte och 
artikel 88 beträffande samråd före 
beviljande av auktorisation.

utvecklas av Esma beträffande förfaranden 
för att bevilja och avslå ansökningar om 
auktorisation av värdepappersföretag, 
artikel 12 beträffande förvärv av 
kvalificerat innehav, artikel 18 beträffande 
handel och avslut av transaktioner på 
MTF-plattformar och OTF-plattformar, 
artiklarna 32, 33 och 53 beträffande 
tillfälligt stopp för handel med instrument 
och avförande av instrument från handel, 
artikel 36 beträffande frihet att 
tillhandahålla investeringstjänster och 
utföra investeringsverksamhet, artikel 37 
beträffande etablering av en filial, artikel 
44 beträffande tredjelandsföretags 
tillhandahållande av tjänster, artikel 60 
beträffande positionsrapportering per 
handlarkategori, artikel 78 beträffande 
överlämnande av information till Esma, 
artikel 83 beträffande skyldighet att 
samarbeta, artikel 84 beträffande samarbete 
mellan behöriga myndigheter, artikel 85 
beträffande informationsutbyte och artikel 
88 beträffande samråd före beviljande av 
auktorisation. Kommissionen bör anta 
dessa förslag till tekniska standarder för 
genomförande genom genomförandeakter 
i enlighet med artikel 291 i 
EUF-fördraget och i enlighet med 
artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på 
värdepappersföretag, reglerade 
marknader, leverantörer av 
datarapporteringstjänster och företag från 
tredjeland som tillhandahåller 
investeringstjänster eller utför 

1. Detta direktiv ska tillämpas på 
värdepappersföretag, reglerade 
marknader, leverantörer av 
datarapporteringstjänster och finansinstitut 
från tredjeland som tillhandahåller 
investeringstjänster eller utför 
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investeringsverksamhet i unionen. investeringsverksamhet i Europeiska 
unionen.

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tredjelandsföretags tillhandahållande av 
investeringstjänster, med inrättande av en 
filial,

b) tredjelandsfinansinstituts
tillhandahållande av investeringstjänster, 
med inrättande av en filial,

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led d – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta undantag gäller inte personer som 
undantas enligt artikel 2.1 i som handlar 
för egen räkning med finansiella 
instrument som medlemmar av eller 
deltagare på en reglerad marknad eller en 
MTF-plattform, däribland som 
marknadsgaranter i förhållande till 
råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat 
av dessa.

Personer som undantas enligt punkten i 
behöver inte heller uppfylla villkoren i 
denna punkt för att vara undantagna.

Or. en
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Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) medlemmarna av Europeiska 
centralbankssystemet och andra nationella 
organ som fyller likartade funktioner i 
unionen, andra offentliga organ som har 
som uppdrag att förvalta eller delta i 
förvaltningen av statsskulden i unionen och 
internationella organ i vilka en eller flera 
medlemsstater är medlemmar,

g) medlemmarna av Europeiska 
centralbankssystemet och andra nationella 
organ som fyller likartade funktioner i 
unionen, andra offentliga organ som har 
som uppdrag att förvalta eller delta i 
förvaltningen av statsskulden i unionen och 
internationella organ i vilka tre eller flera 
medlemsstater är medlemmar och vilka 
har ansvar för eller ingriper i 
förvaltningen av statsskulden,

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) personer som i) personer som
– för egen räkning handlar med finansiella 
instrument, med undantag för personer som 
handlar för egen räkning genom att utföra 
kundorder, eller

i) för egen räkning handlar med finansiella 
instrument, med undantag för personer som 
handlar för egen räkning genom att utföra 
kundorder, 

– tillhandahåller andra investeringstjänster 
än handel för egen räkning, uteslutande för 
sina moderföretag, för sina dotterföretag 
eller för andra dotterföretag till sina 
moderföretag, eller

ii) tillhandahåller andra investeringstjänster 
än handel för egen räkning, uteslutande för 
sina moderföretag, för sina dotterföretag 
eller för andra dotterföretag till sina 
moderföretag, eller

– tillhandahåller andra investeringstjänster 
än handel för egen räkning rörande 
råvaruderivat eller derivatkontrakt som 
omfattas av bilaga I, avsnitt C, punkt 10 
eller utsläppsrätter eller derivat av dessa till 
kunderna i sin huvudsakliga verksamhet 

iii) tillhandahåller andra 
investeringstjänster än handel för egen 
räkning rörande råvaruderivat eller 
derivatkontrakt som omfattas av bilaga I, 
avsnitt C, punkt 10 eller utsläppsrätter eller 
derivat av dessa till kunderna i sin 
huvudsakliga verksamhet 
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under förutsättning att detta alltid är en 
kompletterande verksamhet vid sidan av 
deras huvudsakliga verksamhet, om man 
ser på företagsgruppen som helhet, om 
denna huvudsakliga verksamhet inte är 
tillhandahållande av investeringstjänster i 
den mening som avses i detta direktiv eller 
sådana banktjänster som avses i 
direktiv 2006/48/EG,

under förutsättning att detta alltid

– är en kompletterande verksamhet vid 
sidan av deras huvudsakliga verksamhet, 
om man ser på företagsgruppen som helhet, 
om denna huvudsakliga verksamhet inte är 
tillhandahållande av investeringstjänster i 
den mening som avses i detta direktiv eller 
sådana banktjänster som avses i 
direktiv 2006/48/EG,

– den grund på vilken de anser att deras 
verksamhet enligt punkterna i, ii och iii är 
en kompletterande verksamhet vid sidan 
av den huvudsakliga verksamheten 
årligen rapporteras till den relevanta 
behöriga myndigheten,

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) personer som tillhandahåller 
investeringsrådgivning inom ramen för 
annan professionell verksamhet som inte 
omfattas av detta direktiv, om ingen 
specifik ersättning lämnas för denna 
rådgivning,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 94 i fråga om 
åtgärder vad gäller undantagen i led c 
och i för att klargöra om en verksamhet 
ska betraktas som en kompletterande 
verksamhet vid sidan av den huvudsakliga 
verksamheten, om man ser på 
företagsgruppen som helhet, och om en 
verksamhet bedrivs tillfälligt.

3. Kommissionen ska anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 94 i fråga om 
åtgärder vad gäller undantaget i led c för 
att klargöra om en verksamhet bedrivs 
tillfälligt.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kriterierna för bestämning av huruvida 
en verksamhet är en kompletterande 
verksamhet vid sidan av den huvudsakliga 
verksamheten ska beakta åtminstone 
följande:

utgår

– Den omfattning i vilken verksamheten 
på ett objektivt mätbart sätt minskar risker 
som står i direkt samband med 
affärsverksamheten eller 
likviditetsfinansieringen.
– Det kapital som utnyttjas för utövandet 
av verksamheten.

Or. en
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Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn i syfte att specificera 
kriterierna för bestämning av huruvida en 
verksamhet är en kompletterande 
verksamhet vid sidan av den huvudsakliga 
verksamheten, med beaktande av 
åtminstone följande:
a) Den omfattning i vilken verksamheten 
på ett objektivt mätbart sätt minskar risker 
som står i direkt samband med 
affärsverksamheten eller 
likviditetsfinansieringen.
b) Behovet av att kompletterande 
verksamhet utgör en minoritet av 
verksamheten på koncernnivå, och på 
enhetsnivå om inte tjänster endast utförs 
för andra medlemmar i samma koncern.
c) Nivån på den handel som genomförs 
eller de investeringstjänster som 
tillhandahålls i förhållande till den som 
genomförs av finansinstitut som utför 
samma verksamhet eller tillhandahåller 
samma tjänster.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den …*

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket, i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.
__________________
* EUT, för in datum: 12 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en
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Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12) små och medelstora företag: i detta 
direktiv avses med denna term ett företag 
som hade ett genomsnittligt börsvärde 
som understeg 100 000 000 euro beräknat 
på slutkurser för de tre föregående 
kalenderåren.

12) små och medelstora företag: i detta 
direktiv avses med denna term ett företag 
som har färre än 250 anställda och vars 
årliga omsättning antingen inte överstiger 
50 miljoner euro eller vars årliga 
balansräkning inte överstiger 
43 miljoner euro.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18) behörig myndighet: den myndighet 
som varje medlemsstat har utsett i enlighet 
med artikel 48, om inte annat anges i detta 
direktiv.

18) behörig myndighet: den myndighet 
som varje medlemsstat har utsett i enlighet 
med artikel 69, om inte annat anges i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27) ledningsorgan: ett företags styrande 
organ som omfattar tillsyns- och 
ledningsfunktionerna och som har den 
yttersta beslutsbefogenheten och är 
bemyndigat att fastställa företagets strategi, 
mål och allmänna inriktning. 
Ledningsorganet ska omfatta personer som 

27) ledningsorgan: ett företags eller en 
leverantör av datatjänsters styrande organ 
som omfattar tillsyns- och 
ledningsfunktionerna och som har den 
yttersta beslutsbefogenheten och är 
bemyndigat att fastställa företagets eller 
leverantören av datatjänsters strategi, mål 
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i praktiken leder företagets verksamhet. och allmänna inriktning. Ledningsorganet 
ska omfatta personer som i praktiken leder 
företagets verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30) algoritmisk handel: handel med 
finansiella instrument där en datoralgoritm 
automatiskt bestämmer enskilda 
orderparametrar såsom huruvida ordern ska 
läggas, tidpunkt, pris och kvantitet för 
ordern eller hur ordern ska behandlas efter 
det att den har lagts, med begränsat eller 
inget mänskligt ingripande. Denna 
definition inbegriper inte system som 
används endast för dirigering av order till 
en eller flera handelsplatser eller för 
bekräftelse av order.

30) algoritmisk handel: handel med 
finansiella instrument där en datoralgoritm 
automatiskt bestämmer enskilda 
orderparametrar såsom huruvida ordern ska 
läggas, tidpunkt, pris och kvantitet för 
ordern eller hur ordern ska behandlas efter 
det att den har lagts, med begränsat eller 
inget mänskligt ingripande. Denna 
definition inbegriper inte system som 
används endast för dirigering av order till 
en eller flera handelsplatser eller för 
bekräftelse av order eller för att utföra 
kundorder eller uppfylla någon juridisk 
skyldighet genom att fastställa en 
parameter för ordern.

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30a) högfrekvenshandel: handel med 
finansiella instrument i hastigheter då 
den fysiska latensen i mekanismen för att 
överföra, upphäva eller modifiera order 
blir den avgörande faktorn i den tid det 
tar att kommunicera instruktionen till en 
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handelsplats eller genomföra en 
transaktion,

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led 30b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30b) högfrekvenshandelsstrategi: en 
handelsstrategi för att handla för egen 
räkning med ett finansiellt instrument 
som inbegriper högfrekvenshandel och 
har minst fyra av följande kännetecken:
i) Den utnyttjar samlokaliserade 
inrättningar.
ii) Den avser en daglig portföljomsättning 
om minst 50 procent.
iii) Förhållandet mellan order och handel 
överstiger 4:1.
iv) Andelen upphävda order överstiger 
20 procent.
v) De flesta positioner som tas avvecklas 
samma dag.
vi) Mer än 50 procent av de order eller 
transaktioner som görs på handelsplatser 
som erbjuder rabatter på order som ger 
likviditet är kvalificerade för sådana 
rabatter.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om åtgärder för att 1 ---
specificera vissa tekniska element i 
definitionerna i punkt 1 i denna artikel, för 
att anpassa dem till marknadsutvecklingen.

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om åtgärder för 
att specificera vissa tekniska element i 
definitionerna i leden 3, 11, 12, 27, 28, 29, 
30, 30a, 30b, 31, 32 och 33 i punkt 1 i 
denna artikel, för att anpassa dem till 
marknadsutvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den 
[31 december 2016].

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

______________

* EUT, för in datum: 18 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska tillsynsstandarder som 
avses i första stycket, i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning 
(EU) nr 1095/2010.

Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska tillsynsstandarder som 
avses i första stycket, i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.
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Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den 
[31 december 2016].

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska genomförandestandarder till 
kommissionen senast den …*

_______________
* EUT, för in datum: 18 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den …*
___________________
* EUT, för in datum: 12 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den 
[31 december 2014].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska tillsynsstandarder som 
avses i första stycket, i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning 
(EU) nr 1095/2010.

Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska tillsynsstandarder som 
avses i första stycket, i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 14 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel ska inte gälla för 
strukturerade insättningar av 
kreditinstitut som är medlemmar i ett 
system för garanti av insättning enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
94/19/EG av den 30 maj 1994 om system 
för garanti av insättningar1.
______________________
1EGT L 135, 31.5.1994, s. 5.

Or. en
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Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Dokumentationen ska inbegripa 
inspelning av telefonsamtal eller 
bevarande av elektronisk kommunikation 
som åtminstone omfattar transaktioner 
som genomförts vid handel för egen 
räkning och utförande av kundorder när 
tjänster tillhandahålls i form av mottagande 
och vidarebefordran av order och utförande 
av order för kunds räkning.

7. Hemmedlemsstaterna ska som 
tillräcklig dokumentation erkänna 
åtminstone transaktioner som genomförts 
vid handel för egen räkning och utförande 
av kundorder när tjänster tillhandahålls i 
form av mottagande och vidarebefordran 
av order och utförande av order för kunds 
räkning, avseende antingen

a) inspelning av telefonsamtal eller 
bevarande av elektronisk kommunikation, 
eller
b) tillräcklig dokumentation av innehållet 
i sådana telefonsamtal eller sådan 
elektronisk kommunikation, exempelvis i 
form av protokoll.

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dokumentation avseende telefonsamtal 
eller elektronisk kommunikation som 
inspelats eller bevarats i enlighet med 
första stycket ska tillhandahållas berörda 
kunder på begäran och ska sparas i tre år.

Medlemsstaterna ska kräva att sådan 
dokumentation sparas i tre år.

Or. en



PE485.882v01-00 42/140 PR\895700SV.doc

SV

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om åtgärder för 
att närmare ange de konkreta 
organisatoriska krav som ska ställas på 
värdepappersföretag och på filialer till 
företag från tredjeland som är 
auktoriserade i enlighet med artikel 43 som 
tillhandahåller olika slag av 
investeringstjänster och/eller utför olika 
slags investeringsverksamhet och 
sidotjänster eller kombinationer därav.

12. Kommissionen ska ha befogenhet att
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om åtgärder för 
att närmare ange de konkreta 
organisatoriska krav som ska ställas på 
värdepappersföretag och på filialer till 
finansinstitut från tredjeland som är 
auktoriserade i enlighet med artikel 43 som 
tillhandahåller olika slag av 
investeringstjänster och/eller utför olika 
slags investeringsverksamhet och 
sidotjänster eller kombinationer därav.

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Algoritmisk handel Algoritmisk handel och 
högfrekvenshandel

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett värdepappersföretag som bedriver 
algoritmisk handel ska ha inrättat effektiva 
system och riskkontrollåtgärder för att 
säkerställa att dess handelssystem är 

1. Ett värdepappersföretag som bedriver 
algoritmisk handel eller 
högfrekvenshandel ska ha inrättat 
effektiva system och riskkontrollåtgärder 
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motståndskraftiga och har tillräcklig 
kapacitet, att de omfattas av lämpliga 
handelströsklar och handelsgränser och att 
de förhindrar att felaktiga order skickas 
eller att systemet på annat sätt fungerar så 
att det kan skapa eller bidra till en oordnad 
marknad. Ett sådant företag ska också ha 
inrättat effektiva system och 
riskkontrollåtgärder för att säkerställa att 
handelssystemen inte kan användas för 
något ändamål som strider mot förordning 
(EU) nr [MAR] eller mot reglerna för en 
handelsplats till vilken det är anslutet. 
Företaget ska ha inrättat effektiva 
arrangemang för driftskontinuitet för att 
hantera alla oförutsedda driftsavbrott i sina 
handelssystem och ska säkerställa att 
systemen är till fullo testade och 
vederbörligen övervakade för att 
säkerställa att de uppfyller kraven i denna 
punkt.

för att säkerställa att dess handelssystem är
motståndskraftiga och har tillräcklig 
kapacitet, att de omfattas av lämpliga 
handelströsklar och handelsgränser och att 
de förhindrar att felaktiga order skickas 
eller att systemet på annat sätt fungerar så 
att det kan skapa eller bidra till en oordnad 
marknad. Ett sådant företag ska också ha 
inrättat effektiva system och 
riskkontrollåtgärder för att säkerställa att 
handelssystemen inte kan användas för 
något ändamål som strider mot förordning 
(EU) nr [MAR] eller mot reglerna för en 
handelsplats till vilken det är anslutet. 
Företaget ska ha inrättat effektiva 
arrangemang för driftskontinuitet i 
verksamheten för att hantera alla 
oförutsedda driftsavbrott i sina 
handelssystem och ska säkerställa att 
systemen är till fullo testade och 
vederbörligen övervakade för att 
säkerställa att de uppfyller kraven i denna 
punkt.

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En strategi för algoritmisk handel ska 
tillämpas kontinuerligt under de öppettider 
som gäller för den handelsplats till vilken 
företaget skickar order eller för de system 
genom vilka det genomför transaktioner. 
Handelsparametrarna eller 
handelsgränserna i en strategi för
algoritmisk handel ska säkerställa att 
strategin skickar ut fasta bud till 
konkurrenskraftiga priser så att likviditet 
alltid tillhandahålls regelbundet och 
fortlöpande till dessa handelsplatser, 
oberoende av rådande marknadsvillkor.

3. Om ett värdepappersföretag tillämpar 
en strategi för högfrekvenshandel som 
uppfyller villkoren i artikel 4.30b vi ska 
denna strategi tillämpas kontinuerligt 
under de öppettider som gäller för den 
handelsplats till vilken företaget skickar 
order eller för de system genom vilka det 
genomför transaktioner. 
Handelsparametrarna eller 
handelsgränserna i en sådan strategi för 
högfrekvenshandel ska säkerställa att 
strategin skickar ut fasta bud till 
konkurrenskraftiga priser så att likviditet 
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alltid tillhandahålls regelbundet och 
fortlöpande till dessa handelsplatser, 
oberoende av rådande marknadsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ett värdepappersföretag som 
tillhandahåller direkt elektronisk åtkomst 
till en handelsplats ska ha inrättat 
effektiva system och kontroller som 
säkerställer att lämpligheten hos personer 
som använder tjänsten bedöms och 
granskas på lämpligt sätt, att personer 
som använder tjänsten förhindras att 
överskrida förinställda handels- och 
kredittrösklar, att handel som bedrivs av 
personer som använder tjänsten 
övervakas vederbörligen och att lämplig 
riskkontroll förhindrar handel som kan 
skapa risker för värdepappersföretaget 
självt eller som skulle kunna skapa eller 
bidra till en oordnad marknad eller stå i 
strid mot förordning (EU) nr [MAR] eller 
de regler som gäller för handelsplatsen. 
Värdepappersföretaget ska säkerställa att 
det finns ett bindande skriftligt avtal 
mellan företaget och personen rörande de 
huvudsakliga rättigheter och skyldigheter 
som följer av tillhandahållandet av 
tjänsten och att företaget enligt avtalet 
behåller ansvaret för att säkerställa att 
handel med användning av den tjänsten 
uppfyller kraven i detta direktiv, 
förordning (EU) nr [MAR] och de regler 
som gäller för handelsplatsen.

4. Värdepappersföretag ska inte 
tillhandahålla direkt elektronisk åtkomst 
till en handelsplats.

Or. en
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Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform 
tillhandahåller den behöriga myndigheten 
en detaljerad beskrivning av 
MTF-plattformens eller OTF-plattformens 
funktion. Varje auktorisation för ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör som en MTF-plattform 
och en OTF-plattform ska anmälas till 
Esma. Esma ska upprätta en förteckning 
över samtliga MTF-plattformar och 
OTF-plattformar i unionen. Förteckningen 
ska innehålla information om de tjänster 
som en MTF-plattform eller en 
OTF-plattform tillhandahåller och ska även 
inbegripa den unika kod som identifierar 
MTF-plattformen och OTF-plattformen för 
användning i rapporter i enlighet med 
artikel 23 och artiklarna 5 och 9 i 
förordning (EU) nr …/… [MiFIR]. Den 
ska uppdateras regelbundet. Esma ska 
offentliggöra denna förteckning på sin 
webbplats och fortlöpande uppdatera den.

7. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretag och 
marknadsoperatörer som driver en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform 
tillhandahåller den behöriga myndigheten 
en detaljerad beskrivning av 
MTF-plattformens eller OTF-plattformens 
funktion. Varje auktorisation för ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör som en MTF-plattform 
och en OTF-plattform ska anmälas till 
Esma. Esma ska upprätta en förteckning
över samtliga MTF-plattformar och 
OTF-plattformar i unionen. Förteckningen 
ska innehålla information om de tjänster 
som en MTF-plattform eller en 
OTF-plattform tillhandahåller och ska även 
inbegripa den unika kod som identifierar 
MTF-plattformen och OTF-plattformen för 
användning i rapporter i enlighet med 
artikel 23 och artiklarna 5 och 9 i 
förordning (EU) nr …/… [MiFIR]. Den 
ska uppdateras regelbundet. Esma ska 
offentliggöra denna förteckning på sin 
webbplats och fortlöpande uppdatera den.

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande i syfte att 
fastställa innehållet i och formatet för den 
beskrivning och den anmälan som avses i 

8. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande i syfte att 
fastställa innehållet i och formatet för den 
beskrivning och den anmälan som avses i 
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punkt 8. punkt 7.

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den [31 december 
2016].

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den …*

_______________
* EUT, för in datum: 18 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om OTF-plattformar möjliggör eller 
tillåter algoritmisk handel via sina system 
ska medlemsstaterna kräva att 
OTF-plattformarna har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att uppfylla villkoren i artikel 51.

4. Om OTF-plattformar möjliggör eller 
tillåter algoritmisk handel eller 
högfrekvenshandel via sina system ska 
medlemsstaterna kräva att 
OTF-plattformarna har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att uppfylla villkoren i artikel 51.

Or. en
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Ändringsförslag 64

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
när värdepappersföretag utformar 
investeringsprodukter eller strukturerade 
insättningar för försäljning till 
professionella eller icke-professionella 
kunder av dessa produkter sker denna 
utformning för att möta behoven på en 
identifierad målmarknad inom den 
relevanta kundkategorin och att 
värdepappersföretaget vidtar skälig 
omsorg för att se till att 
investeringsprodukten marknadsförs och 
distribueras till kunder inom målgruppen.

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– värdepappersföretaget och dess tjänster 
services; när investeringsrådgivning 
tillhandahålls ska det i informationen anges 
huruvida rådgivningen tillhandahålls på 
självständig grund och huruvida den är 
grundad på en allmän eller en mer 
begränsad analys av marknaden, och det 
ska anges huruvida värdepappersföretaget 
kommer att ge kunden en fortlöpande 
bedömning av lämpligheten hos de 
finansiella instrument som det 
rekommenderar kunderna,

– värdepappersföretaget och dess tjänster; 
när investeringsrådgivning tillhandahålls 
ska det i informationen i förväg anges 
huruvida rådgivningen tillhandahålls 
tillsammans med accept eller mottagande 
av incitament från tredje part och 
huruvida den är grundad på en allmän eller 
en mer begränsad analys av marknaden, 
och det ska anges huruvida 
värdepappersföretaget kommer att ge 
kunden en regelbunden bedömning av 
lämpligheten hos de finansiella instrument 
som det rekommenderar kunderna,

Or. en
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Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– finansiella instrument och föreslagna 
placeringsstrategier; denna information bör 
innefatta lämpliga riktlinjer om, och 
varningar för, de risker som är förknippade 
med investeringar i dessa instrument eller 
särskilda placeringsstrategier,

– produktstrukturer och 
kundkategoriseringen på den tänkta 
målmarknaden, finansiella instrument och 
föreslagna placeringsstrategier; denna 
information bör innefatta lämpliga 
riktlinjer om, och varningar för, de risker 
som är förknippade med investeringar i 
dessa produktstrukturer, instrument eller 
särskilda placeringsstrategier,

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den information som avses i första stycket 
bör tillhandahållas i en begriplig form på 
ett sådant sätt att kunder eller presumtiva 
kunder har rimlig möjlighet att förstå arten 
av och den risk som är förknippad med den 
investeringstjänst och den specifika typ av 
finansiellt instrument som erbjuds och 
därigenom är väl informerade inför 
investeringsbesluten. Denna information 
får lämnas i standardiserad form.

Den information som avses i första stycket 
ska tillhandahållas i en begriplig form på 
ett sådant sätt att kunder eller presumtiva 
kunder har rimlig möjlighet att förstå arten 
av och den risk som är förknippad med den 
investeringstjänst och den specifika typ av 
finansiellt instrument som erbjuds och 
därigenom är väl informerade inför 
investeringsbesluten. Denna information 
får lämnas i standardiserad form.

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När värdepappersföretaget informerar 
kunden om att investeringsrådgivningen 
tillhandahålls på självständig grund ska 
företaget

5. När värdepappersföretaget informerar 
kunden om att investeringsrådgivningen 
tillhandahålls på avgiftsbaserad grund ska 
företaget också upplysa kunden om 
huruvida de finansiella instrument som 
rekommenderas kommer att vara 
begränsade till finansiella instrument som 
har emitterats eller tillhandahållits av 
enheter med nära anknytning till 
värdepappersföretaget.

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) bedöma ett tillräckligt stort antal 
finansiella instrument som är tillgängliga 
på marknaden; de finansiella 
instrumenten bör diversifieras med 
avseende på typ och emittenter eller 
produktleverantörer och bör inte vara 
begränsade till finansiella instrument som 
utfärdats eller tillhandahållits av enheter 
som har nära förbindelser med 
värdepappersföretaget,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) inte godta eller ta emot avgifter, utgår
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kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av 
någon tredje part eller av en person som 
agerar för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller portföljförvaltning ska det 
inte godta eller ta emot avgifter, 
kommission eller ekonomisk ersättning 
som utbetalas eller tillhandahålls av 
någon tredje part eller av en person som 
agerar för tredje parts räkning i fråga om 
tillhandahållandet av tjänsten till kunder.

6. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller portföljförvaltning ska det 
före avtalet upplysa sin kund om 
incitamentens förväntade omfattning.  
Den regelbundna rapporten ska innehålla 
alla incitament som har betalats eller 
tagits emot under föregående period.

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. När en investeringstjänst erbjuds 
tillsammans med en annan tjänst eller 
produkt som en del av ett paket eller som 
ett villkor för samma överenskommelse 
eller paket, ska värdepappersföretaget 
informera kunden om huruvida det är 
möjligt att köpa de olika komponenterna 
separat, och ska tillhandahålla separata 
uppgifter om kostnaderna och avgifterna 
för varje komponent.

7. När en investeringstjänst erbjuds en 
icke-professionell kund tillsammans med
en annan tjänst eller produkt som en del av 
ett paket eller som ett villkor för samma 
överenskommelse eller paket, ska 
värdepappersföretaget informera kunden 
om huruvida det är möjligt att köpa de 
olika komponenterna separat, och ska 
tillhandahålla separata uppgifter om 
kostnaderna och avgifterna för varje 
komponent.
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Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska senast den [] utarbeta, och 
regelbundet uppdatera, riktlinjer för 
bedömningen av och tillsynen över motköp 
och ska därvid ange, i synnerhet, 
situationer i vilka motköp inte är förenliga 
med skyldigheterna i punkt 1.

Esma ska senast den ...* utarbeta, och 
regelbundet uppdatera, riktlinjer för 
bedömningen av och tillsynen över motköp 
och ska därvid ange, i synnerhet, 
situationer i vilka motköp inte är förenliga 
med skyldigheterna i punkt 1.

__________________
* EUT, för in datum: 12 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om åtgärder för att 
säkerställa att värdepappersföretag följer 
de principer som anges däri när de 
tillhandahåller investeringstjänster eller 
sidotjänster till sina kunder. I dessa 
delegerade akter ska följande beaktas:

8. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om åtgärder för att 
säkerställa att värdepappersföretag följer 
de principer som anges i denna artikel när 
de tillhandahåller investeringstjänster eller 
sidotjänster till sina kunder. I dessa 
delegerade akter ska följande beaktas:

Or. en
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Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller investeringsrådgivning eller 
portföljförvaltning, ska det inhämta 
nödvändiga upplysningar om kundens eller 
den presumtiva kundens kunskaper och 
erfarenhet på det för den specifika 
produkten eller tjänsten relevanta 
investeringsområdet samt dennes 
finansiella ställning och investeringsmål, så 
att företaget kan rekommendera kunden 
eller den presumtiva kunden de 
investeringstjänster och finansiella 
instrument som är lämpliga för denne.

1. När värdepappersföretaget 
tillhandahåller investeringsrådgivning eller 
portföljförvaltning, skall det inhämta 
nödvändiga upplysningar om kundens eller 
den presumtiva kundens kunskaper och 
erfarenhet på det för den specifika 
produkten eller tjänsten relevanta 
investeringsområdet samt dennes 
finansiella ställning, risktolerans och 
investeringsmål, så att företaget kan 
rekommendera kunden eller den 
presumtiva kunden de investeringstjänster 
och finansiella instrument som är lämpliga 
för denne och, särskilt, stämmer överens 
med hans risktolerans.

Or. en

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3 – stycke 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De tjänster till vilka det hänvisas avser 
något av följande finansiella instrument:

a) De tjänster till vilka det hänvisas hör 
samman med något av följande finansiella 
instrument:

Or. en

Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kunden måste av värdepappersföretaget 
få en tillfredsställande rapportering om de 
tjänster företaget tillhandahållit. 
Rapporteringen ska inkludera regelbundna 
meddelanden till kunder, med beaktande av 
typen av och komplexiteten hos de aktuella 
finansiella instrumenten och arten av den 
tjänst som tillhandahålls kunden och ska i 
förekommande fall innehålla uppgifter om 
kostnaderna för de transaktioner och 
tjänster som utförts för kundens räkning. 
När värdepappersföretaget tillhandahåller 
investeringsrådgivning ska det ange hur 
den rådgivning som ges motsvarar kundens 
personliga egenskaper.

5. Kunden måste av värdepappersföretaget 
få en tillfredsställande rapportering om de 
tjänster företaget tillhandahållit. 
Rapporteringen ska inkludera regelbundna 
meddelanden till kunder, med beaktande av 
typen av och komplexiteten hos de aktuella 
finansiella instrumenten och arten av den 
tjänst som tillhandahålls kunden och ska i 
förekommande fall innehålla uppgifter om 
kostnaderna för de transaktioner och 
tjänster som utförts för kundens räkning. 
När värdepappersföretaget tillhandahåller 
investeringsrådgivning till icke-
professionella kunder ska det 
tillhandahålla kunden dokumentation på 
ett hållbart medium med angivande av 
åtminstone kundens mål, 
rekommendationen och hur den 
rådgivning som ges motsvarar kundens 
personliga egenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Esma ska senast den [] utarbeta, och 
regelbundet uppdatera, riktlinjer för 
bedömningen av finansiella instrument 
som innehåller en struktur som gör det 
svårt för kunden att förstå den därmed 
förbundna risken i enlighet med punkt 3 a.

7. Esma ska senast den ..* utarbeta, och 
regelbundet uppdatera, riktlinjer för 
bedömningen av finansiella instrument 
som innehåller en struktur som gör det 
svårt för kunden att förstå den därmed 
förbundna risken i enlighet med punkt 3 a.

__________________
* EUT, för in datum: 12 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en
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Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att varje 
handelsplats minst en gång årligen 
kostnadsfritt offentliggör data om 
kvaliteten på utförandet av transaktioner på 
den handelsplatsen. Regelbundna rapporter 
ska inbegripa detaljerade uppgifter om pris, 
utförandehastighet och sannolikhet för 
utförande för enskilda finansiella 
instrument.

2. Medlemsstaterna ska kräva att varje 
handelsplats minst en gång varje kvartal 
kostnadsfritt offentliggör data om 
kvaliteten på utförandet av transaktioner på 
den handelsplatsen. Regelbundna rapporter 
ska inbegripa detaljerade uppgifter om pris, 
utförandehastighet och sannolikhet för 
utförande för enskilda finansiella 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen för varje klass av 
finansiella instrument varje kvartal gör en 
sammanfattning av och offentliggör de 
fem främsta handelsplatser där de utförde 
kundorder under föregående kvartal.

Or. en

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska kräva att 5. Medlemsstaterna ska kräva att 
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värdepappersföretagen övervakar hur deras 
system och riktlinjer för utförandet av 
order fungerar i praktiken så att de kan 
konstatera och avhjälpa eventuella brister. 
De ska särskilt regelbundet bedöma om de 
val av handelsplatser för utförandet som 
anges i riktlinjerna för utförande av order 
erbjuder det för kunden bästa möjliga 
resultatet eller om de behöver ändra sitt 
system för utförande av order. 
Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen meddelar kunderna 
varje väsentlig förändring av sitt system 
eller sina riktlinjer för utförande av order.

värdepappersföretagen övervakar hur deras 
system och riktlinjer för utförandet av 
order fungerar i praktiken så att de kan 
konstatera och avhjälpa eventuella brister. 
De ska särskilt regelbundet bedöma om de 
val av handelsplatser för utförandet som 
anges i riktlinjerna för utförande av order 
erbjuder det för kunden bästa möjliga 
resultatet eller om de behöver ändra sitt 
system för utförande av order. I denna 
bedömning ska hänsyn även tas till vilka 
förändringar som måste göras av 
riktlinjerna mot bakgrund av den 
information som offentliggörs i enlighet 
med punkterna 2 och 4a. Medlemsstaterna 
ska kräva att värdepappersföretagen 
meddelar kunderna varje väsentlig 
förändring av sitt system eller sina 
riktlinjer för utförande av order.

Or. en

Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att 
värdepappersföretagen årligen gör en 
sammanfattning av och offentliggör, för 
varje klass av finansiella instrument, de 
fem främsta handelsplatserna där de 
utförde kundorder under föregående år.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 8 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den …*
__________________
* EUT, för in datum: 12 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 84

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning 
(EU) nr 1095/2010.

Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till direktiv
Artikel 32 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stopp för handeln med instrument och 
avförande av ett instrument från handel på 
en MTF-plattform

Stopp för handeln med instrument och 
avförande av ett instrument från handel på 
en MTF-plattform eller OTF-plattform

Or. en
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Ändringsförslag 86

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör som driver en 
MTF-plattform och som tillfälligt stoppar 
handeln med ett finansiellt instrument eller 
avför ett finansiellt instrument från handel 
ska offentliggöra detta beslut, meddela det 
till reglerade marknader, andra 
MTF-plattfomar och OTF-plattformar som 
bedriver handel med samma finansiella 
instrument och lämna relevanta uppgifter 
till den behöriga myndigheten. Den 
behöriga myndigheten ska informera de 
behöriga myndigheterna i övriga 
medlemsstater. Medlemsstaterna ska kräva 
att andra reglerade marknader, MTF-
plattformar och OTF-plattformar som 
bedriver handel med samma finansiella 
instrument också ska stoppa handeln 
tillfälligt med det finansiella instrumentet 
eller avföra det från handel där 
handelsstoppet eller avförandet beror på 
undanhållande av information om 
emittenten eller det finansiella 
instrumentet, utom när detta allvarligt 
skulle kunna skada investerarnas intressen 
eller hindra marknaden från att fungera 
korrekt. Medlemsstaterna ska kräva att de 
övriga reglerade marknaderna, 
MTF-plattformarna och OTF-plattformarna 
ska meddela sitt beslut till sin behöriga 
myndighet och alla reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
bedriver handel med samma finansiella 
instrument, inklusive en förklaring om 
beslutet innebar att inte tillfälligt stoppa 
handeln med det finansiella instrumentet 
eller avföra det från handel.

1. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör som driver en 
MTF-plattform eller OTF-plattform och 
som tillfälligt stoppar handeln med ett 
finansiellt instrument eller avför ett 
finansiellt instrument från handel ska 
offentliggöra detta beslut, meddela det till 
reglerade marknader, MTF-plattfomar och 
OTF-plattformar som bedriver handel med 
samma finansiella instrument och lämna 
relevanta uppgifter till den behöriga 
myndigheten. Den behöriga myndigheten 
ska informera de behöriga myndigheterna i 
övriga medlemsstater. Medlemsstaterna 
ska kräva att andra reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
bedriver handel med samma finansiella 
instrument också ska stoppa handeln 
tillfälligt med det finansiella instrumentet 
eller avföra det från handel så snart som 
möjligt där handelsstoppet eller avförandet 
beror på undanhållande av information om 
emittenten eller det finansiella 
instrumentet, utom när detta allvarligt 
skulle kunna skada investerarnas intressen 
eller hindra marknaden från att fungera 
korrekt. Medlemsstaterna ska kräva att de
övriga reglerade marknaderna, 
MTF-plattformarna och OTF-plattformarna 
ska meddela sitt beslut till sin behöriga 
myndighet och alla reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
bedriver handel med samma finansiella 
instrument, inklusive en förklaring om 
beslutet innebar att inte tillfälligt stoppa 
handeln med det finansiella instrumentet 
eller avföra det från handel.

Or. en



PE485.882v01-00 58/140 PR\895700SV.doc

SV

Ändringsförslag 87

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den …*
__________________
* EUT, för in datum: 12 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 88

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den [XXX].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 89

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 för att förteckna de specifika 
situationer som innebär allvarlig skada för 
investerarnas intressen och en korrekt 
fungerande marknad enligt punkterna 1 och 

3. Kommissionen ska ha behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 för att förteckna de specifika 
situationer som innebär allvarlig skada för 
investerarnas intressen, precisera 
begreppet ”så snart som möjligt” och en 
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2, och för att bestämma i frågor som rör 
undanhållande av information om 
emittenten eller det finansiella instrumentet 
enligt punkt 1.

korrekt fungerande marknad enligt 
punkterna 1 och 2, och för att bestämma i 
frågor som rör undanhållande av 
information om emittenten eller det 
finansiella instrumentet enligt punkt 1, 
inbegripet det nödvändiga förfarandet för 
att häva handelsstoppet för ett finansiellt 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 90

Förslag till direktiv
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33 utgår
Stopp för handeln med instrument och 
avförande av ett instrument från handel 
på en OTF-plattform
1. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsoperatör som driver en OTF-
plattform och som tillfälligt stoppar 
handeln med ett finansiellt instrument 
eller avför ett finansiellt instrument från 
handel ska offentliggöra detta beslut, 
meddela det till reglerade marknader, 
MTF-plattfomar och andra 
OTF-plattformar som bedriver handel 
med samma finansiella instrument och 
lämna relevanta uppgifter till den 
behöriga myndigheten. Den behöriga 
myndigheten ska informera de behöriga 
myndigheterna i övriga medlemsstater.
2. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande i syfte att 
fastställa formatet och tidpunkten för de 
meddelanden och det offentliggörande 
som avses i punkt 1.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska standarder för 
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genomförande som avses i första stycket, i 
enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den [XXX].

Or. en

Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

__________________
* EUT, för in datum: 12 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 92

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den 
[31 december 2016].

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

__________________
* EUT, för in datum: 18 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en
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Ändringsförslag 93

Förslag till direktiv
Artikel 36 – punkt 8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning 
(EU) nr 1095/2010.

Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 94

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 11 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den 
[31 december 2016].

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

__________________
* EUT, för in datum: 18 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv
Kapitel IV – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tredjelandsföretags tillhandahållande av 
tjänster

Tredjelandsfinansinstituts 
tillhandahållande av tjänster
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Or. en

Ändringsförslag 96

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
tredjelandsföretag som avser att 
tillhandahålla investeringstjänster eller 
utföra investeringstjänster tillsammans med 
eventuella sidotjänster för 
icke-professionella kunder på dessa 
medlemsstaters territorier ska etablera en 
filial i unionen.

2. Medlemsstaterna ska kräva att ett 
tredjelandsfinansinstitut som avser att 
tillhandahålla investeringstjänster eller 
utföra investeringstjänster tillsammans med 
eventuella sidotjänster för 
icke-professionella kunder eller till 
professionella kunder i den mening som 
avses i avsnitt II i bilaga II på dessa 
medlemsstaters territorier ska etablera en 
filial i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 97

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta ett beslut i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 95 med avseende på ett tredjeland 
om reglerings- och tillsynssystemen i det 
tredjelandet säkerställer att företag som 
auktoriserats i tredjelandet uppfyller 
rättsligt bindande krav vars verkan 
motsvarar verkan av de krav som anges i 
detta direktiv, i förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR] och i direktiv 2006/49/EG 
[kapitalkravsdirektivet] och deras 
tillämpningsföreskrifter och att det 
tredjelandet medger likvärdigt och 
ömsesidigt erkännande av det 
tillsynsregelverk som är tillämpligt på 
värdepappersföretag som är auktoriserade i 

3. Kommissionen får anta ett beslut i 
enlighet med det undersökningsförfarande
som avses i artikel 95.2 med avseende på 
ett tredjeland där det anges huruvida
reglerings- och tillsynssystemen i det 
tredjelandet säkerställer att företag som 
auktoriserats i tredjelandet uppfyller 
rättsligt bindande krav vars verkan 
motsvarar verkan av de krav som anges i 
detta direktiv, i förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR] och i direktiv 2006/49/EG och 
deras tillämpningsföreskrifter och att det 
tredjelandet medger likvärdigt och 
ömsesidigt erkännande av det 
tillsynsregelverk som är tillämpligt på 
värdepappersföretag som är auktoriserade i 
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enlighet med detta direktiv. enlighet med detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 98

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Företag som tillhandahåller 
investeringstjänster och utför 
investeringsverksamhet i det tredjelandet 
omfattas av auktorisation och av effektiv 
tillsyn och effektiva efterlevnadsåtgärder 
på fortlöpande basis.

a) Värdepappersföretag eller 
marknadsoperatörer som tillhandahåller 
investeringstjänster och utför 
investeringsverksamhet i det tredjelandet 
omfattas av auktorisation och av effektiv 
tillsyn och effektiva efterlevnadsåtgärder 
på fortlöpande basis.

Or. en

Ändringsförslag 99

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Företag som tillhandahåller 
investeringstjänster och utför 
investeringsverksamhet i det tredjelandet 
omfattas av tillräckliga kapitalkrav och 
ändamålsenliga krav som är tillämpliga på 
aktieägare och medlemmar av företagens 
ledningsorgan.

b) Värdepappersföretag eller 
marknadsoperatörer som tillhandahåller 
investeringstjänster och utför 
investeringsverksamhet i det tredjelandet 
omfattas av tillräckliga kapitalkrav och 
ändamålsenliga krav som är tillämpliga på 
aktieägare och medlemmar av företagens 
ledningsorgan.

Or. en
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Ändringsförslag 100

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Företag som tillhandahåller 
investeringstjänster och utför 
investeringsverksamhet omfattas av 
lämpliga organisatoriska krav avseende 
interna kontrollfunktioner.

c) Värdepappersföretag eller 
marknadsoperatörer som tillhandahåller 
investeringstjänster och utför 
investeringsverksamhet omfattas av 
lämpliga organisatoriska krav avseende 
interna kontrollfunktioner.

Or. en

Ändringsförslag 101

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

__________________
* EUT, för in datum: 18 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 102

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta tekniska standarder för tillsyn som 
avses i första stycket i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning 

Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
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(EU) nr 1095/2010. nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 103

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den 
[31 december 2016].

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den …*.

__________________
* EUT, för in datum: 18 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 104

Förslag till direktiv
Artikel 45 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska registrera de företag
som auktoriseras i enlighet med artikel 41. 
Registret ska vara tillgängligt för 
allmänheten och ska innehålla information 
om de tjänster eller verksamheter 
tredjelandsföretagen är auktoriserade att 
tillhandahålla. Den ska uppdateras 
regelbundet. Varje auktorisation ska 
anmälas till Esma.

Medlemsstaterna ska registrera de 
tredjelandsfinansinstitut som auktoriseras 
i enlighet med artikel 41. Registret ska vara 
tillgängligt för allmänheten och ska 
innehålla information om de tjänster eller 
verksamheter tredjelandsfinansinstituten
är auktoriserade att tillhandahålla. Den ska 
uppdateras regelbundet. Varje 
auktorisation ska anmälas till Esma.

Or. en
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Ändringsförslag 105

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De ska avsätta tillräckligt med tid för att 
kunna utföra sina uppgifter.

a) De ska avsätta tillräckligt med tid för att 
kunna utföra sina uppgifter.

De ska inte samtidigt utöva mer en av 
följande kombinationer:

De ska inte samtidigt inneha mer än

i) En ledningsfunktion med verkställande 
uppgifter i kombination med två 
ledningsfunktioner utan verkställande 
uppgifter.

i) en ledningsfunktion med verkställande 
uppgifter, eller

ii) Fyra ledningsfunktioner utan 
verkställande uppgifter.

ii) två ledningsfunktioner utan 
verkställande uppgifter.

Ledningsfunktioner med eller utan 
verkställande uppgifter inom samma grupp 
ska betraktas som en enda 
ledningsfunktion.

En ledningsfunktion med verkställande 
uppgifter kan kombineras med en 
ledningsfunktion utan verkställande 
uppgifter inom samma grupp.
Ledningsfunktioner med eller utan 
verkställande uppgifter inom samma grupp 
ska betraktas som en enda 
ledningsfunktion.

Behöriga myndigheter får bemyndiga en 
medlem av en marknadsoperatörs 
ledningsorgan att kombinera fler 
ledningsfunktioner än vad som är tillåtet 
enligt föregående stycke, med beaktande 
av omständigheterna i det enskilda fallet 
och arten av, omfattningen av och 
komplexiteten i värdepappersföretagets 
verksamhet.

Behöriga myndigheter får bemyndiga en 
medlem av en marknadsoperatörs 
ledningsorgan att inneha fler 
ledningsfunktioner än vad som är tillåtet 
enligt föregående stycke eller kräva att de 
innehar färre ledningsfunktioner, med 
beaktande av omständigheterna i det 
enskilda fallet och arten av, omfattningen 
av och komplexiteten i 
värdepappersföretagets verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 106

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 1 – led ca (nytt)



PR\895700SV.doc 67/140 PE485.882v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De ska se till att det finns effektiva 
system för att identifiera och hantera 
konflikter mellan marknadsoperatören 
och den reglerade marknaden eller dess 
medlemmar och driva och behålla 
lämpliga arrangemang för att skilja olika 
funktioner i verksamheten åt.

Or. en

Ändringsförslag 107

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna får tillåta att 
en marknadsoperatör inte inrättar en 
separat nomineringskommitté med 
beaktande av karaktären, omfattningen och 
komplexiteten hos marknadsoperatörens 
verksamhet.

De behöriga myndigheterna får tillåta att 
en marknadsoperatör inte inrättar en 
separat nomineringskommitté med 
beaktande av karaktären, omfattningen och 
komplexiteten hos marknadsoperatörens 
verksamhet, förutsatt att det finns en 
skäligt jämförbar alternativ mekanism.

Or. en

Ändringsförslag 108

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Begreppen ärlighet, integritet och 
oberoende, i enlighet med vilka en medlem 
av ledningsorganet ska agera enligt 
punkt 1 c.

c) Begreppen ärlighet, integritet och 
oberoende, i enlighet med vilka en 
styrelseledamot ska agera enligt punkt 1 c, 
med beaktande av risken för 
intressekonflikter.

Or. en
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Ändringsförslag 109

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den 
[31 december 2014].

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

________________
* EUT, för in datum: 12 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 110

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En marknadsoperatörs ledningsorgan 
ska kunna säkerställa att den reglerade 
marknaden leds på ett sunt och 
ansvarsfullt sätt och på ett sätt som 
främjar marknadens integritet.

utgår

Ledningsorganet ska övervaka och 
regelbundet bedöma effektiviteten i den 
reglerade marknadens organisation och 
vidta lämpliga åtgärder för att rätta till 
eventuella brister.
Medlemmar i ledningsorganet i dess 
tillsynsfunktion ska ha adekvat tillgång 
till information och dokument som behövs 
för att ha uppsikt över och övervaka 
ledningens beslutfattande.

Or. en
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Ändringsförslag 111

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den behöriga myndigheten ska vägra 
auktorisation om den inte är övertygad om 
att de personer som i praktiken ska leda 
verksamheten hos den reglerade 
marknaden har den vandel eller erfarenhet 
som krävs, eller om det finns objektiva och 
påvisbara skäl att anta att företagets 
ledningsorgan kan utgöra ett hot mot en 
effektiv, sund och ansvarsfull ledning av 
företaget och mot ett adekvat beaktande av 
marknadens integritet.

7. Den behöriga myndigheten ska vägra 
auktorisation om den inte är övertygad om 
att de personer som i praktiken ska leda 
verksamheten hos den reglerade 
marknaden har den vandel eller erfarenhet 
som krävs, eller om det finns objektiva och 
påvisbara skäl att anta att 
marknadsoperatörens ledningsorgan kan 
utgöra ett hot mot en effektiv, sund och 
ansvarsfull ledning av företaget och mot ett 
adekvat beaktande av marknadens 
integritet.

Or. en

Ändringsförslag 112

Förslag till direktiv
Artikel 48 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. En marknadsoperatörs ledningsorgan 
ska kunna säkerställa att den reglerade 
marknaden leds på ett sunt och 
ansvarsfullt sätt och på ett sätt som 
främjar marknadens integritet.
Ledningsorganet ska övervaka och 
regelbundet bedöma effektiviteten i den 
reglerade marknadens organisation och 
vidta lämpliga åtgärder för att rätta till 
eventuella brister.
Medlemmar i ledningsorganet i dess 
tillsynsfunktion ska ha adekvat tillgång 
till information och dokument som behövs 
för att ha uppsikt över och övervaka 
ledningens beslutsfattande.
Ledningsorganet ska fastställa, behålla 
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och offentliggöra en förklaring av de 
riktlinjer och metoder som det använder 
för att uppfylla kraven i denna punkt.

Or. en

Ändringsförslag 113

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har effektiva system, 
förfaranden och arrangemang för att se 
till att alla order som läggs in i systemet 
av en medlem eller deltagare är giltig i 
minst 500 millisekunder.

Or. en

Ändringsförslag 114

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att kunna avvisa order som överskrider 
förutbestämda volym- och priströsklar eller 
är uppenbart felaktiga och för att kunna 
tillfälligt stoppa handeln om det finns en 
betydande prisrörelse för ett finansiellt 
instrument på den marknaden eller en 
närliggande marknad under en kort 
period och, i undantagsfall, för att kunna 
annullera, variera eller korrigera en 
transaktion.

2. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att kunna avvisa order som överskrider 
förutbestämda volym- och priströsklar eller 
är uppenbart felaktiga.

Or. en
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Ändringsförslag 115

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad tillfälligt kan stoppa 
handeln om det sker en betydande 
prisrörelse i ett finansiellt instrument på 
denna marknad eller en tillhörande 
marknad under en kort period och i 
undantagsfall kunna upphäva, ändra eller 
korrigera en transaktion. 
Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad garanterar att 
parametrarna för att stoppa handel 
kalibreras på ett sådant sätt att hänsyn tas 
till likviditeten hos olika tillgångsklasser 
och underklasser och räcker för att 
undvika betydande störningar av 
ordningen i handeln. Medlemsstaterna 
ska se till att en reglerad marknad 
rapporterar parametrarna för att stoppa 
handel och alla betydande ändringar av 
dessa parametrar till den behöriga 
myndigheten som i sin tur ska rapportera 
dem till Esma. Esma ska offentliggöra 
parametrarna på sin webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 116

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att säkerställa att algoritmiska 

3. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att säkerställa att algoritmiska 
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handelssystem inte kan skapa eller bidra 
till otillbörliga marknadsförhållanden på 
marknaden, inbegripet system för att 
begränsa andelen ej utförda order som kan 
föras in i systemet av en medlem eller en 
deltagare, för att det ska vara möjligt att 
bromsa orderflödet om det finns en risk för 
att systemkapaciteten ska uppnås och för 
att begränsa den minsta tick-storlek som 
får tillämpas på marknaden.

handelssystem eller 
högfrekvenshandelssystem inte kan skapa 
eller bidra till otillbörliga 
marknadsförhållanden på marknaden, 
inbegripet system för att begränsa andelen 
ej utförda order som kan föras in i systemet 
av en medlem eller en deltagare, för att det 
ska vara möjligt att bromsa orderflödet om 
det finns en risk för att systemkapaciteten 
ska uppnås och för att begränsa den minsta 
tick-storlek som får tillämpas på 
marknaden. Medlemsstaterna ska särskilt 
förbjuda att en reglerad marknad tillåter 
sina medlemmar att tillhandahålla direkt 
elektronisk åtkomst.

Or. en

Ändringsförslag 117

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad som tillåter direkt 
elektronisk åtkomst har inrättat effektiva 
system, förfaranden och arrangemang för 
att säkerställa att medlemmar eller 
deltagare får tillhandahålla sådana 
tjänster endast om de är ett auktoriserat 
företag enligt detta direktiv, att lämpliga 
kriterier fastställs och tillämpas i fråga 
om lämpligheten hos personer för vilka 
sådan åtkomst kan medges och att 
medlemmen eller deltagaren behåller 
ansvaret för order och affärer som utförs 
med användning av den tjänsten.

utgår

Medlemsstaterna ska också kräva att den 
reglerade marknaden fastställer lämpliga 
standarder beträffande riskkontroll och 
trösklar för handel via sådan åtkomst och 
att den kan särskilja och vid behov stoppa 
order eller handel som utförs av en person 
som använder direkt elektronisk åtkomst 
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skilt från order eller handel som utförs av 
medlemmen eller deltagaren.

Or. en

Ändringsförslag 118

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad säkerställer att dess 
regler om samlokaliseringstjänster och 
avgiftsstrukturer är öppna, rättvisa och 
icke-diskriminerande.

5. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad säkerställer att dess 
regler om samlokaliseringstjänster är 
öppna, rättvisa och icke-diskriminerande.

Or. en

Ändringsförslag 119

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska kräva att en 
reglerad marknad garanterar att dess 
avgiftsstrukturer är öppna, rättvisa och 
icke-diskriminerande och att de inte 
skapar incitament att placera, ändra eller 
upphäva order eller att utföra 
transaktioner på ett sätt som bidrar till 
otillbörliga handelsförhållanden eller 
marknadsmissbruk. Medlemsstaterna ska 
särskilt kräva att en reglerad marknad 
inför en högre avgift för att placera en 
order som senare upphävs än för en order 
som utförs och de ska införa en högre 
avgift för aktörer som placerar en hög
andel upphävda order i förhållande till 
antalet utförda order för att avspegla den 
extra bördan på systemets kapacitet. 
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Medlemsstaterna ska tillåta att en 
reglerad marknad justerar sina avgifter 
för upphävda order efter den tid då ordern 
fanns kvar.

Or. en

Ändringsförslag 120

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) för att fastställa under vilka villkor 
handeln bör stoppas om det finns en 
betydande prisrörelse för ett finansiellt 
instrument på den marknaden eller en 
närliggande marknad under en kort 
period,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 121

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) för att inrätta kontroller avseende 
direkt elektronisk åtkomst,

d) för att identifiera de omständigheter då 
det skulle kunna vara lämpligt att sakta 
ned orderflödet,

Or. en

Ändringsförslag 122

Förslag till direktiv
Artikel 51 – punkt 7 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) för att säkerställa att 
samlokaliseringstjänster och 
avgiftsstrukturer är rättvisa och icke-
diskriminerande.

e) för att säkerställa att 
samlokaliseringstjänster och 
avgiftsstrukturer är rättvisa och icke-
diskriminerande och att 
avgiftsstrukturerna inte skapar incitament 
för otillbörliga handelsförhållanden eller 
marknadsmissbruk.

Or. en

Ändringsförslag 123

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att om 
operatören av en reglerad marknad 
tillfälligt stoppar handeln med ett 
finansiellt instrument eller avför ett 
instrument från handel ska denne 
offentliggöra sitt beslut, meddela sitt beslut 
till andra reglerade marknader, MTF-
plattformar och OTF-plattformar som 
bedriver handel med samma finansiella 
instrument och lämna relevanta uppgifter 
till den behöriga myndigheten. Denna ska 
underrätta de behöriga myndigheterna i 
övriga medlemsstater om detta. 
Medlemsstaterna ska kräva att andra 
reglerade marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar som bedriver handel med 
samma finansiella instrument också ska 
stoppa handeln tillfälligt med det 
finansiella instrumentet eller avföra det 
från handel om handelsstoppet eller 
avförandet beror på undanhållande av 
information om emittenten eller det 
finansiella instrumentet, utom när detta 
allvarligt skulle kunna skada investerarnas 
intressen eller hindra marknaden från att 
fungera korrekt. Medlemsstaterna ska 

Medlemsstaterna ska kräva att om 
operatören av en reglerad marknad 
tillfälligt stoppar handeln med ett 
finansiellt instrument eller avför ett 
instrument från handel ska denne 
offentliggöra sitt beslut, meddela sitt beslut 
till andra reglerade marknader, MTF-
plattformar och OTF-plattformar som 
bedriver handel med samma finansiella 
instrument och lämna relevanta uppgifter 
till den behöriga myndigheten. Denna ska 
underrätta de behöriga myndigheterna i 
övriga medlemsstater om detta. 
Medlemsstaterna ska kräva att andra 
reglerade marknader, MTF-plattformar och 
OTF-plattformar som bedriver handel med 
samma finansiella instrument också ska 
stoppa handeln tillfälligt med det 
finansiella instrumentet eller avföra det 
från handel så snart som möjligt om 
handelsstoppet eller avförandet beror på 
undanhållande av information om 
emittenten eller det finansiella 
instrumentet, utom när detta allvarligt 
skulle kunna skada investerarnas intressen 
eller hindra marknaden från att fungera 
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kräva att de övriga reglerade marknaderna, 
MTF-plattformarna och OTF-plattformarna 
ska meddela sitt beslut till sin behöriga 
myndighet och alla reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
bedriver handel med samma finansiella 
instrument, inklusive en förklaring om 
beslutet innebar att inte tillfälligt stoppa 
handeln med det finansiella instrumentet 
eller avföra det från handel.

korrekt. Medlemsstaterna ska kräva att de 
övriga reglerade marknaderna, MTF-
plattformarna och OTF-plattformarna ska 
meddela sitt beslut till sin behöriga 
myndighet och alla reglerade marknader, 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
bedriver handel med samma finansiella 
instrument, inklusive en förklaring om 
beslutet innebar att inte tillfälligt stoppa 
handeln med det finansiella instrumentet 
eller avföra det från handel.

Or. en

Ändringsförslag 124

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den …*.
__________________
* EUT, för in datum: 18 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 125

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den [XXX].

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 126

Förslag till direktiv
Artikel 53 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
94 för att specificera den förteckning över 
omständigheter som innebär allvarlig skada 
för investerarnas intressen och en korrekt 
fungerande marknad enligt punkterna 1 och 
2, och för att bestämma i frågor som rör 
undanhållande av information om 
emittenten eller det finansiella instrumentet 
enligt punkt 1.

4. Kommissionen ska ha behörighet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
94 för att specificera den förteckning över 
omständigheter som innebär allvarlig skada 
för investerarnas intressen, precisera 
begreppet ”så snart som möjligt” och en 
korrekt fungerande marknad enligt 
punkterna 1 och 2, och för att bestämma i 
frågor som rör undanhållande av 
information om emittenten eller det 
finansiella instrumentet enligt punkt 1, 
inbegripet det nödvändiga förfarandet för 
att häva handelsstoppet för ett finansiellt 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 127

Förslag till direktiv
Artikel 54 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

___________________

* EUT, för in datum: 18 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en
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Ändringsförslag 128

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader, operatörer som driver 
MTF-plattformar och OTF-plattformar som 
tar upp råvaruderivat till handel eller som 
bedriver handel med råvaruderivat 
tillämpar begränsningar för antalet kontrakt 
som en marknadsmedlem eller 
marknadsdeltagare kan ingå inom en 
angiven tidsperiod, eller alternativa 
arrangemang med motsvarande verkan, 
exempelvis positionshantering med 
tröskelvärden för automatisk översyn, 
vilka ska införas i syfte att

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
reglerade marknader och operatörer som 
driver MTF-plattformar och OTF-
plattformar som tar upp råvaruderivat till 
handel eller som bedriver handel med 
råvaruderivat tillämpar begränsningar för 
antalet kontrakt som en marknadsmedlem 
eller marknadsdeltagare kan ingå inom en 
angiven tidsperiod i syfte att

Or. en

Ändringsförslag 129

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Begränsningarna eller arrangemangen ska 
vara öppna och icke-diskriminerande, med 
uppgifter om de personer de gäller för och 
om eventuella undantag, och med 
beaktande av marknadsdeltagarnas art och 
sammansättning och av deras användning 
av de kontrakt som tagits upp till handel. 
De ska ange tydliga kvantitativa 
tröskelvärden, exempelvis det maximala 
antalet kontrakt personer kan ingå, med 
beaktande av egenskaperna hos den 
underliggande råvarumarknaden, inklusive 
mönster för produktion, konsumtion och 
transport till marknaden.

Begränsningarna ska vara öppna och icke-
diskriminerande, med uppgifter om de 
personer de gäller för och om eventuella 
undantag, och med beaktande av 
marknadsdeltagarnas art och 
sammansättning och av deras användning 
av de kontrakt som tagits upp till handel.
De bör särskilt skilja mellan positioner 
som objektivt sänker de risker som direkt 
hör samman med kommersiell verksamhet 
i förhållande till råvaran och andra 
positioner. De ska ange tydliga 
kvantitativa tröskelvärden, exempelvis det 
maximala antalet kontrakt personer kan 
ingå eller ha, med beaktande av 
egenskaperna hos den underliggande 
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råvarumarknaden, inklusive mönster för 
produktion, konsumtion och transport till 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 130

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska kräva att 
reglerade marknader och operatörer som 
driver MTF-plattformar och OTF-
plattformar som tar upp råvaruderivat till 
handel eller som bedriver handel med 
råvaruderivat även tillämpar sådana 
andra kontroller av positioner som ger en 
välordnad verksamhet på marknaderna, 
och särskilt minskar möjligheterna till 
marknadsmanipulation för derivatet eller 
den underliggande tillgången av 
innehavare av stora positioner och ser till 
att marknadsaktörerna har tillräckliga 
arrangemang för att fysiskt lösa avtalet 
när det är nödvändigt. Dessa kontroller 
ska bland annat vara möjligheten för 
handelsplatsen att kräva att medlemmar 
eller aktörer säger upp eller minskar en 
position.

Or. en

Ändringsförslag 131

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Reglerade marknader, MTF-plattformar 
och OTF-plattformar ska informera sin 

2. Reglerade marknader, MTF-plattformar 
och OTF-plattformar ska informera sin 
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behöriga myndighet med detaljerade 
uppgifter om begränsningarna eller 
arrangemangen. Den behöriga 
myndigheten ska lämna samma 
information till Esma, som på sin 
webbplats ska offentliggöra och förvalta en 
databas med sammanfattningar av gällande 
begränsningar eller arrangemang.

behöriga myndighet med detaljerade 
uppgifter om begränsningarna. Den 
behöriga myndigheten ska lämna samma 
information till Esma, som på sin 
webbplats ska offentliggöra och förvalta en 
databas med sammanfattningar av gällande 
begränsningar.

Or. en

Ändringsförslag 132

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 för att fastställa 
begränsningarna eller de alternativa 
arrangemangen avseende antalet kontrakt 
som en person kan ingå under en angiven 
tidsperiod och den erforderliga 
motsvarande verkan av de alternativa 
arrangemang som inrättats i enlighet med 
punkt 1, samt villkoren för undantag. 
Begränsningarna eller de alternativa 
arrangemangen ska ta hänsyn till de 
villkor som nämns i punkt 1 och de 
begränsningar som har fastställts av 
reglerade marknader, MTF-plattformar 
och OTF-plattformar. De begränsningar 
eller alternativa arrangemang som 
fastställts i de delegerade akterna ska 
också ha företräde framför eventuella 
åtgärder som vidtagits av behöriga 
myndigheter i enlighet med artikel 72.1 g i 
detta direktiv.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 133

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Esma ska utveckla förslag till tekniska 
standarder för tillsyn i syfte att ange 
gränserna för antalet avtal som en enda 
person får ingå under en angiven 
tidsperiod och de ytterligare kontroller 
som behövs för att ge en välordnad 
verksamhet på marknaderna, samt 
villkoren för undantag och för avgörandet 
av när positioner objektivt sett sänker de 
risker som direkt hör samman med 
kommersiell verksamhet avseende 
råvaran. Gränserna ska därför ta hänsyn 
till de villkor som avses i punkt 1, behovet 
av lämplig differentiering mellan råvaror 
och kategorier av marknadsaktörer samt 
de gränser som har fastställts av reglerade 
marknader, MTF-plattformar och OTF-
plattformar.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den …*.
Till kommissionen delegeras befogenhet 
att anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.
____________________
* EUT, för in datum: 12 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 134

Förslag till direktiv
Artikel 59 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Behöriga myndigheter ska inte 
föreskriva begränsningar eller alternativa 
arrangemang som är mer restriktiva än de 
som antagits i enlighet med punkt 3, utom 
i undantagsfall om de är objektivt 
motiverade och proportionella med 
beaktande av likviditeten på den specifika 
marknaden och en korrekt fungerande 
marknad. Restriktionerna ska gälla under 
en inledningsperiod som inte ska 
överskrida sex månader från dagen för 
offentliggörandet på den relevanta 
behöriga myndighetens webbplats. En 
sådan restriktion får förnyas med 
ytterligare perioder som inte överskrider 
sex månader i taget om grunderna för 
restriktionen är fortsatt tillämpliga. Om 
restriktionen inte förnyats efter denna 
sexmånadersperiod ska den automatiskt 
upphöra att gälla.

utgår

De behöriga myndigheterna ska meddela 
Esma när de antar mer restriktiva 
åtgärder än de som antagits i enlight med 
punkt 3. Meddelandet ska innehålla en 
motivering för de mer restriktiva 
åtgärderna. Esma ska inom 24 timmar 
utfärda ett yttrande om huruvida Esma 
anser att åtgärden är nödvändig för 
hantering av undantagsfallet. Yttrandet 
ska offentliggöras på Esmas webbplats.
Om en behörig myndighet vidtar åtgärder 
som strider mot Esmas yttrande ska den 
omedelbart på sin webbplats offentliggöra 
ett meddelande med en utförlig förklaring 
av dess skäl för att göra detta.

Or. en

Ändringsförslag 135

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 4 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den [XXX].

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den …*.

_______________
* EUT, för in datum: 12 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 136

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ges befogenhet att anta de 
tekniska standarder för genomförande som 
avses i första stycket i enlighet med 
förfarandet i artikel 15 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.

Kommissionen ges befogenhet att anta de 
tekniska standarder för genomförande som 
avses i första stycket i enlighet med artikel 
15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 137

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
genomförandeakter i enlighet med 
artikel 95 i fråga om åtgärder för att 
kräva att alla rapporter som nämns i 
punkt 1 a ska skickas till Esma vid en 
angiven tidpunkt varje vecka, för 
centraliserat offentliggörande av dessa 
rapporter genom Esmas försorg.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 138

Förslag till direktiv
Artikel 60 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Esma ska utveckla förslag till tekniska 
standarder för genomförande i fråga om 
åtgärder för att kräva att alla rapporter 
som nämns i punkt 1 a ska skickas till 
Esma vid en angiven tidpunkt varje vecka, 
för centraliserat offentliggörande av dessa 
rapporter genom Esmas försorg.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den …*.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska standarder för 
genomförande som avses i första stycket, i 
enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.
___________________
* EUT, för in datum: 12 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 139

Förslag till direktiv
Artikel 63 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna de förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som avses i första 
stycket till kommissionen senast den […].

Esma ska överlämna de förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som avses i första 
stycket till kommissionen senast den ...*.

_______________
* EUT, för in datum: 12 månader efter 
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detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 140

Förslag till direktiv
Artikel 63 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den 
[31 december 2016].

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den …*.

__________________
* EUT, för in datum: 18 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 141

Förslag till direktiv
Artikel 64 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) allvarligt och systematiskt har brutit mot 
bestämmelserna i detta direktiv,

d) allvarligt eller systematiskt har brutit 
mot bestämmelserna i detta direktiv,

Or. en

Ändringsförslag 142

Förslag till direktiv
Artikel 65 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Esma ska utarbeta riktlinjer för 
bedömningen av lämpligheten hos 

2. Esma ska senast den ...* utarbeta 
riktlinjer för bedömningen av lämpligheten 
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medlemmarna av det ledningsorgan som 
beskrivs i punkt 1, med beaktande av de 
olika roller och funktioner som utförs av 
dem.

hos medlemmarna av det ledningsorgan 
som beskrivs i punkt 1, med beaktande av 
de olika roller och funktioner som utförs av 
dem och behovet av att undvika 
intressekonflikter mellan medlemmarna i 
ledningsorganet och användarna av 
godkända publiceringsarrangemang, 
konsoliderad handelsinformation eller 
godkända rapporteringsmekanismer.

__________________
* EUT, för in datum: 12 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 143

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Hemmedlemsstaten ska kräva att det 
godkända publiceringsarrangemanget 
driver och upprätthåller effektiva 
administrativa arrangemang som är 
utformade för att förhindra 
intressekonflikter i förhållande till dess 
kunder.

2. Hemmedlemsstaten ska kräva att det 
godkända publiceringsarrangemanget 
driver och upprätthåller effektiva 
administrativa arrangemang som är 
utformade för att förhindra 
intressekonflikter i förhållande till dess 
kunder. I synnerhet ska ett godkänt 
publiceringsarrangemang som även är en 
marknadsoperatör eller ett 
värdepappersföretag behandla all 
insamlad information på ett icke-
diskriminerande sätt och driva och 
upprätthålla lämpliga arrangemang för 
att göra åtskillnad mellan olika 
affärsfunktioner.

Or. en
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Ändringsförslag 144

Förslag till direktiv
Artikel 66 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna de förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som avses i första 
stycket till kommissionen senast den […].

Esma ska överlämna de förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som avses i första 
stycket till kommissionen senast den ...*.

________________
* EUT, för in datum: 12 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 145

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 1 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Den handelsplats där transaktionen 
genomfördes; alternativt koden "OTC".

g) Den handelsplats eller den systematiska 
internhandlare där transaktionen 
genomfördes; alternativt koden ”OTC”.

Or. en

Ändringsförslag 146

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 2 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Den handelsplats där transaktionen 
genomfördes; alternativt koden "OTC".

g) Den handelsplats eller den systematiska 
internhandlare där transaktionen 
genomfördes; alternativt koden ”OTC”.

Or. en
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Ändringsförslag 147

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna de förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som avses i första 
stycket till kommissionen senast den […] 
vad gäller information som offentliggjorts i 
enlighet med artiklarna 5 och 19 i 
förordning (EU) nr …/… [MiFIR] och 
senast den […] vad gäller information som 
offentliggjorts i enlighet med artiklarna 9 
och 20 i förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR].

Esma ska överlämna de förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som avses i första 
stycket till kommissionen senast den ...* 
vad gäller information som offentliggjorts i 
enlighet med artiklarna 5 och 19 i 
förordning (EU) nr …/… [MiFIR] och 
senast den ...** vad gäller information som 
offentliggjorts i enlighet med artiklarna 9 
och 20 i förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR].

_____________________
* EUT, för in datum: 12 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.
** EUT, för in datum: 18 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 148

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ha befogenhet att
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 i fråga om åtgärder för att 
klargöra vad som utgör rimliga 
affärsmässiga villkor för tillhandahållandet 
av tillträde till dataströmmar i enlighet med 
punkterna 1 och 2.

7. Kommissionen ska anta delegerade akter 
i enlighet med artikel 94 i fråga om 
åtgärder för att klargöra vad som utgör 
rimliga affärsmässiga villkor för 
tillhandahållandet av tillträde till 
dataströmmar i enlighet med punkterna 1 
och 2.

Or. en
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Ändringsförslag 149

Förslag till direktiv
Artikel 67 – punkt 8 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) andra sätt att säkerställa att de data som 
offentliggörs av olika tillhandahållare av 
konsoliderad handelsinformation är 
sinsemellan överensstämmande och 
möjliggör uttömmande kartläggning och 
korshänvisning i förhållande till liknande 
data från andra källor.

d) andra sätt att säkerställa att de data som 
offentliggörs av olika tillhandahållare av 
konsoliderad handelsinformation är 
sinsemellan överensstämmande och 
möjliggör uttömmande kartläggning och 
korshänvisning i förhållande till liknande 
data från andra källor samt 
sammanslagning på EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 150

Förslag till direktiv
Artikel 68 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Hemmedlemsstaten ska kräva att den 
godkända rapporteringsmekanismen driver 
och upprätthåller effektiva administrativa 
arrangemang som är utformade för att 
förhindra intressekonflikter i förhållande 
till dess kunder.

2. Hemmedlemsstaten ska kräva att den 
godkända rapporteringsmekanismen driver 
och upprätthåller effektiva administrativa 
arrangemang som är utformade för att 
förhindra intressekonflikter i förhållande 
till dess kunder. I synnerhet ska en 
godkänd rapporteringsmekanism som 
även är en marknadsoperatör eller ett 
värdepappersföretag behandla all 
insamlad information på ett icke-
diskriminerande sätt och driva och 
upprätthålla lämpliga arrangemang för 
att göra åtskillnad mellan olika 
affärsfunktioner.

Or. en
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Ändringsförslag 151

Förslag till direktiv
Artikel 69 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheter som avses i 
punkt 1 ska vara offentliga myndigheter, 
dock utan att detta föregriper möjligheten 
att delegera uppgifter till andra organ när 
en sådan möjlighet uttryckligen föreskrivs i 
artikel 23.4.

2. De behöriga myndigheter som avses i 
punkt 1 ska vara offentliga myndigheter, 
dock utan att detta föregriper möjligheten 
att delegera uppgifter till andra organ när 
en sådan möjlighet uttryckligen föreskrivs i 
artikel 29.4.

Or. en

Ändringsförslag 152

Förslag till direktiv
Artikel 70 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat utser mer än en 
behörig myndighet för att genomföra en 
bestämmelse i detta direktiv ska deras 
respektive uppdrag tydligt definieras och 
de ska ha ett nära samarbete.

Om en medlemsstat utser mer än en 
behörig myndighet för att genomföra en 
bestämmelse i detta direktiv eller 
förordning (EU) nr …/… [MiFIR], ska 
deras respektive uppdrag tydligt definieras 
och de ska ha ett nära samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 153

Förslag till direktiv
Artikel 70 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska också kräva att ett 
sådant samarbete sker mellan de enligt 
detta direktiv behöriga myndigheterna och 
de myndigheter i medlemsstaten som är 
ansvariga för övervakningen av 
kreditinstitut och andra finansiella institut, 

Varje medlemsstat ska också kräva att ett 
sådant samarbete sker mellan de enligt 
detta direktiv eller förordning (EU) nr 
…/… [MiFIR] behöriga myndigheterna 
och de myndigheter i medlemsstaten som 
är ansvariga för övervakningen av 
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pensionsfonder, fondföretag, försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag.

kreditinstitut och andra finansiella institut, 
pensionsfonder, fondföretag, försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag.

Or. en

Ändringsförslag 154

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) få tillgång till alla dokument i vilken 
form som helst som skulle vara relevanta 
för fullgörandet av tillsynsuppgifterna och 
att få en kopia av det,

a) få tillgång till alla dokument i vilken 
form som helst, inbegripet den 
dokumentation som avses i artikel 16.7,
som skulle vara relevanta för fullgörandet 
av tillsynsuppgifterna och att få en kopia 
av det,

Or. en

Ändringsförslag 155

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) begära befintliga uppgifter om tele- och 
datatrafik vilka innehas av 
värdepappersföretag där det finns en rimlig 
misstanke om att sådana uppgifter som rör 
ämnet för inspektionen kan vara relevanta 
för att bevisa att värdepappersföretaget inte 
har fullgjort sina skyldigheter enligt detta 
direktiv; dessa uppgifter ska emellertid inte 
röra innehållet i det meddelande som 
uppgifterna hör samman med,

d) begära befintliga uppgifter om tele- och 
datatrafik eller motsvarande 
dokumentation som avses i artikel 16.7, 
vilka innehas av värdepappersföretag där 
det finns en rimlig misstanke om att sådana 
uppgifter som rör ämnet för inspektionen 
kan vara relevanta för att bevisa att 
värdepappersföretaget inte har fullgjort 
sina skyldigheter enligt detta direktiv; 
dessa uppgifter ska emellertid endast röra 
innehållet i det meddelande som 
uppgifterna hör samman med om 
utlämnandet av denna dokumentation är 
förenlig med skyddet av personuppgifter 
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enligt unionsrätten och nationell rätt,

Or. en

Ändringsförslag 156

Förslag till direktiv
Artikel 71 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en begäran om uppgifter om tele-
eller datatrafik enligt punkt 2 d kräver 
tillstånd från en rättslig myndighet enligt 
nationella bestämmelser, ska det ansökas 
om sådant tillstånd. Ett sådant tillstånd får 
också ansökas om i förebyggande syfte.

3. Om en begäran om uppgifter om tele-
eller datatrafik i en form som avses i 
artikel 16.7 enligt punkt 2 d kräver 
tillstånd från en rättslig myndighet enligt 
nationella bestämmelser, ska det ansökas 
om sådant tillstånd. Ett sådant tillstånd får 
också ansökas om i förebyggande syfte.

Or. en

Ändringsförslag 157

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter ska få alla 
tillsynsbefogenheter som de behöver för att 
utföra sina uppgifter. Inom ramen för deras 
nationella lagstiftning ska de utöva
följande befogenheter:

1. Behöriga myndigheter ska få alla 
tillsynsbefogenheter som de behöver för att 
utföra sina uppgifter. Inom ramen för deras 
nationella lagstiftning ska de åtminstone 
ha följande befogenheter:

Or. en

Ändringsförslag 158

Förslag till direktiv
Artikel 72 – punkt 1 – led ha (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Kräva att ersättning betalas eller 
annan avhjälpande åtgärd vidtas för att 
korrigera en ekonomisk förlust eller 
annan skada som en investerare lider till 
följd av någon metod eller något 
uppförande som strider mot detta direktiv 
eller förordning (EU) nr .../...  [MiFIR].

Or. en

Ändringsförslag 159

Förslag till direktiv
Artikel 73 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska årligen ge Esma 
uppgifter i aggregerad form om alla 
administrativa åtgärder och sanktioner som 
beslutats i enlighet med punkterna 1 och 2.

3. Medlemsstaterna ska årligen ge Esma 
uppgifter i aggregerad form om alla 
administrativa åtgärder och sanktioner som 
beslutats i enlighet med punkterna 1 och 2.
Esma ska offentliggöra denna 
information i en årlig rapport.

Or. en

Ändringsförslag 160

Förslag till direktiv
Artikel 73 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande i fråga om 
förfarandena och formerna för 
överlämnande av information enligt 
denna artikel.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den …*.
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Kommissionen ska ges befogenhet att i 
enlighet med artikel 15 i 
förordning (EU) nr 1095/2010 anta de 
tekniska standarder för tillsyn som avses i 
första stycket.
_______________
* EUT, för in datum: 18 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 161

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna artikel ska tillämpas på följande: 1. Denna artikel ska tillämpas på 
åtminstone följande:

Or. en

Ändringsförslag 162

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) Ett värdepappersföretag som upprepade 
gånger underlåter att tillhandahålla 
information eller rapporter till kunder och 
att fullgöra skyldigheter avseende 
bedömningen av lämplighet eller 
ändamålsenlighet i enlighet med de 
nationella bestämmelser varigenom 
artiklarna 24 och 25 genomförs.

l) Ett värdepappersföretag som underlåter 
att tillhandahålla information eller 
rapporter till kunder och att fullgöra 
skyldigheter avseende bedömningen av 
lämplighet eller ändamålsenlighet i 
enlighet med de nationella bestämmelser 
varigenom artiklarna 24 och 25 genomförs.

Or. en
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Ändringsförslag 163

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

n) Ett värdepappersföretag som upprepade 
gånger misslyckas med att uppnå bästa 
möjliga resultat för kunder när det utför 
order och som underlåter att inrätta 
arrangemang i enlighet med nationella 
bestämmelser varigenom artiklarna 27 och 
28 genomförs.

n) Ett värdepappersföretag som misslyckas 
med att uppnå bästa möjliga resultat för 
kunder när det utför order och som 
underlåter att inrätta arrangemang i 
enlighet med nationella bestämmelser
varigenom artiklarna 27 och 28 genomförs.

Or. en

Ändringsförslag 164

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1 – led ra (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ra) En datatjänstleverantörs 
ledningsorgan som inte fullgör sina 
skyldigheter i enlighet med artikel 65.

Or. en

Ändringsförslag 165

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1 – led rb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

rb) Ett godkänt 
publiceringsarrangemang, konsoliderad 
handelsinformation eller en godkänd 
rapporteringsmekanism som inte 
uppfyller sina organisationskrav i 
enlighet med artiklarna 66, 67 eller 68.
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Or. en

Ändringsförslag 166

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1 – led s

Kommissionens förslag Ändringsförslag

s) En reglerad marknad, en 
marknadsoperatör eller ett 
värdepappersföretag som upprepade 
gånger har underlåtit att offentliggöra 
information i enlighet med artiklarna 3, 5, 
7 eller 9 i förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR].

s) En reglerad marknad, en 
marknadsoperatör eller ett 
värdepappersföretag som har underlåtit att 
offentliggöra information i enlighet med 
artiklarna 3, 5, 7 eller 9 i förordning (EU) 
nr …/… [MiFIR].

Or. en

Ändringsförslag 167

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1 – led t

Kommissionens förslag Ändringsförslag

t) Ett värdepappersföretag som upprepade 
gånger underlåter att offentliggöra 
information i enlighet med artiklarna 13, 
17, 19 och 20 i förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR].

t) Ett värdepappersföretag som underlåter 
att offentliggöra information i enlighet med 
artiklarna 13, 17, 19 och 20 i förordning 
(EU) nr …/… [MiFIR].

Or. en

Ändringsförslag 168

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1 – led u

Kommissionens förslag Ändringsförslag

u) Ett värdepappersföretag som upprepade 
gånger underlåter att rapportera 

u) Ett värdepappersföretag som underlåter 
att rapportera transaktioner till berörda 
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transaktioner till berörda myndigheter i 
enlighet med artikel 23 i förordning (EU) 
nr …/… [MiFIR].

myndigheter i enlighet med artikel 23 i 
förordning (EU) nr …/… [MiFIR].

Or. en

Ändringsförslag 169

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 1 – led z

Kommissionens förslag Ändringsförslag

z) Ett värdepappersföretag som 
marknadsför, distribuerar eller säljer 
finansiella instrument eller bedriver en typ 
av finansiell verksamhet eller antar en 
praxis i strid mot förbud eller restriktioner 
som införts på grundval av artikel 32 i 
förordning (EU) nr …/… [MiFIR].

z) Ett värdepappersföretag som 
marknadsför, distribuerar eller säljer 
finansiella instrument eller bedriver en typ 
av finansiell verksamhet eller antar en 
praxis i strid mot förbud eller restriktioner 
som införts på grundval av artikel 31 eller 
32 i förordning (EU) nr …/… [MiFIR].

Or. en

Ändringsförslag 170

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) I fråga om en fysisk person, 
administrativa ekonomiska påföljder på 
upp till 5 000 000 euro eller, i 
medlemsstater där den officiella valutan 
inte är euro, motsvarande värde i nationell 
valuta på den dag då detta direktiv träder i 
kraft.

f) I fråga om en fysisk person, 
administrativa böter på upp till 
10 000 000 euro eller, i medlemsstater där 
den officiella valutan inte är euro, 
motsvarande värde i nationell valuta på den 
dag då detta direktiv träder i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag 171

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den fördel som erhållits genom 
överträdelsen kan fastställas ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
maximinivån inte är lägre än två gånger 
beloppet för den fördelen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 172

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får ge behöriga 
myndigheter befogenhet att utfärda 
ytterligare typer av sanktioner, eller 
utfärda sanktioner som överskrider de 
belopp som avses i leden e, f och g i 
punkt 2, förutsatt att de är förenliga med 
artikel 76.

Or. en

Ändringsförslag 173

Förslag till direktiv
Artikel 75 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska ge behöriga 
myndigheter befogenhet att besluta om 
effektiva, proportionella och 
avskräckande sanktioner för 
åsidosättande av detta direktiv och av 
förordning EU nr …/… [MiFIR] vilka 
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inte nämns i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 174

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Esma ska utfärda riktlinjer till de 
behöriga myndigheterna i enlighet med 
artikel 16 i förordning ((EU) nr 1095/2010 
i fråga om typerna av administrativa 
åtgärder och sanktioner och nivån på 
administrativa ekonomiska påföljder.

2. Esma ska senast den ...* utfärda 
riktlinjer till de behöriga myndigheterna i 
enlighet med artikel 16 i förordning ((EU) 
nr 1095/2010 i fråga om typerna av 
administrativa åtgärder och sanktioner och 
nivån på administrativa ekonomiska 
påföljder.

_______________
* EUT, för in datum: 12 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 175

Förslag till direktiv
Artikel 76 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna artikel ska inte påverka 
behöriga myndigheters möjlighet att 
använda straffrättsliga sanktioner när de 
har behörighet att göra det enligt 
nationell lag. Alla straffrättsliga 
sanktioner som beslutas ska beaktas vid 
fastställandet av typen av och nivån på 
ytterligare administrativa sanktioner som 
kan tillämpas.

Or. en
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Ändringsförslag 176

Förslag till direktiv
Artikel 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 78 utgår
Lämna information om sanktioner till 

Esma
1. Medlemsstaterna ska årligen ge Esma 
information i aggregerad form om alla 
administrativa åtgärder eller 
administrativa sanktioner som fastställts i 
enlighet med artikel 73. Esma ska 
offentliggöra denna information i en årlig 
rapport.
2. Om den behöriga myndigheten har 
offentliggjort en administrativ åtgärd eller 
en administrativ sanktion ska den 
samtidigt informera Esma om detta. Om 
en offentliggjord administrativ åtgärd 
eller administrativ sanktion gäller ett 
värdepappersföretag ska Esma lägga till 
en hänvisning till den offentliggjorda 
sanktionen i det register över 
värdepappersföretag som upprättats enligt 
artikel 5.3.
3. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande i fråga om 
förfarandena och formerna för 
överlämnande av information enligt 
denna artikel.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska standarder för 
genomförande som avses i första stycket i 
enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den [XX].

Or. en
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Ändringsförslag 177

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att de 
behöriga myndigheterna, alla personer som 
arbetar, eller har arbetat, för de behöriga 
myndigheter eller organ som tilldelats 
uppgifter enligt artikel 69 samt de revisorer 
och sakkunniga som har anlitats av de 
behöriga myndigheterna är bundna av 
tystnadsplikt. Utan att det påverkar krav i 
nationella straffrättsliga bestämmelser eller 
övriga bestämmelser i detta direktiv, får de 
inte röja konfidentiell information som de 
fått i tjänsten, utom i sammandrag eller i 
sammanställning som omöjliggör 
identifikation av enskilda 
värdepappersföretag, 
marknadsplatsoperatörer, reglerade 
marknader eller någon annan person.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att de 
behöriga myndigheterna, alla personer som 
arbetar, eller har arbetat, för de behöriga 
myndigheter eller organ som tilldelats 
uppgifter enligt artikel 69 samt de revisorer 
och sakkunniga som har anlitats av de 
behöriga myndigheterna är bundna av 
tystnadsplikt. Utan att det påverkar krav i 
nationella straffrättsliga bestämmelser eller 
övriga bestämmelser i detta direktiv eller 
förordning (EU) nr …/… [MiFIR], får de 
inte röja konfidentiell information som de 
fått i tjänsten, utom i sammandrag eller i 
sammanställning som omöjliggör 
identifikation av enskilda 
värdepappersföretag, 
marknadsplatsoperatörer, reglerade 
marknader eller någon annan person.

Or. en

Ändringsförslag 178

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheter, organ eller 
andra fysiska eller juridiska personer utom 
behöriga myndigheter som mottar 
konfidentiell information enligt detta 
direktiv får, utan att det påverkar krav i 
nationella straffrättsliga bestämmelser, 
använda denna information, såvitt gäller de 
behöriga myndigheterna, enbart för 
utförandet av sina uppgifter och utövandet 

3. De behöriga myndigheter, organ eller 
andra fysiska eller juridiska personer utom 
behöriga myndigheter som mottar 
konfidentiell information enligt detta 
direktiv eller förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR] får, utan att det påverkar krav i 
nationella straffrättsliga bestämmelser, 
använda denna information, såvitt gäller de 
behöriga myndigheterna, enbart för 
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av sina befogenheter inom räckvidden för 
detta direktiv, eller såvitt gäller andra 
myndigheter, organ eller fysiska eller 
juridiska personer, för det ändamål för 
vilket sådan information lämnades till dem 
och/eller inom ramen för administrativa 
eller rättsliga förfaranden som har ett 
samband med utövandet av dessa 
befogenheter. Om den behöriga myndighet 
eller annan myndighet, organ eller person 
som överlämnar uppgifterna ger sitt 
samtycke, får den mottagande myndigheten 
emellertid använda dem i andra syften.

utförandet av sina uppgifter och utövandet 
av sina befogenheter inom räckvidden för
detta direktiv eller förordning (EU) nr 
…/… [MiFIR], eller såvitt gäller andra 
myndigheter, organ eller fysiska eller 
juridiska personer, för det ändamål för 
vilket sådan information lämnades till dem 
och/eller inom ramen för administrativa 
eller rättsliga förfaranden som har ett 
samband med utövandet av dessa 
befogenheter. Om den behöriga myndighet 
eller annan myndighet, organ eller person 
som överlämnar uppgifterna ger sitt 
samtycke, får den mottagande myndigheten 
emellertid använda dem i andra syften.

Or. en

Ändringsförslag 179

Förslag till direktiv
Artikel 81 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Bestämmelserna om tystnadsplikt i 
denna artikel ska gälla för allt mottagande, 
utbyte eller förmedling av konfidentiell 
information i enlighet med detta direktiv. 
Den här artikeln ska emellertid inte hindra 
att de behöriga myndigheterna utbyter eller 
förmedlar konfidentiell information i 
enlighet med detta direktiv, och andra 
direktiv som är tillämpliga på 
värdepappersföretag, kreditinstitut, 
pensionsfonder, fondföretag, försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare, 
försäkringsföretag, reglerade marknader 
eller marknadsplatsoperatörer, eller annars 
med medgivande av den behöriga 
myndighet eller annan myndighet eller ett 
organ eller en fysisk eller juridisk person 
som meddelade informationen.

4. Bestämmelserna om tystnadsplikt i 
denna artikel skall gälla för allt 
mottagande, utbyte eller förmedling av 
konfidentiell information i enlighet med 
detta direktiv eller förordning (EU) nr 
…/… [MiFIR]. Den här artikeln skall 
emellertid inte hindra att de behöriga 
myndigheterna utbyter eller förmedlar 
konfidentiell information i enlighet med 
detta direktiv eller förordning (EU) nr 
…/… [MiFIR], och andra direktiv eller 
förordningar som är tillämpliga på 
värdepappersföretag, kreditinstitut, 
pensionsfonder, fondföretag, försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare, 
försäkringsföretag, reglerade marknader 
eller marknadsplatsoperatörer, eller annars 
med medgivande av den behöriga 
myndighet eller annan myndighet eller ett 
organ eller en fysisk eller juridisk person 
som meddelade informationen.
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Or. en

Ändringsförslag 180

Förslag till direktiv
Artikel 83 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter från skilda 
medlemsstater ska samarbeta med varandra 
då det är nödvändigt för att de under 
utövandet av sina befogenheter enligt detta 
direktiv eller nationell lagstiftning ska 
kunna utföra sina uppdrag enligt detta 
direktiv.

1. Behöriga myndigheter från skilda 
medlemsstater skall samarbeta med 
varandra då det är nödvändigt för att de 
under utövandet av sina befogenheter 
enligt detta direktiv eller förordning (EU) 
nr …/… [MiFIR] eller nationell 
lagstiftning skall kunna utföra sina uppdrag 
enligt detta direktiv eller förordning (EU) 
nr …/… [MiFIR].

Or. en

Ändringsförslag 181

Förslag till direktiv
Artikel 83 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att underlätta och påskynda samarbetet, 
särskilt utbytet av uppgifter, ska 
medlemsstaterna utse en enda behörig 
myndighet som kontaktpunkt vad gäller 
detta direktiv. Medlemsstaterna ska 
meddela kommissionen, Esma och de 
andra medlemsstaterna namnen på de 
myndigheter som har utsetts att motta 
förfrågningar om utbyte av uppgifter eller 
samarbete enligt denna punkt. Esma ska 
offentliggöra en förteckning över dessa 
myndigheter på sin webbplats och 
fortlöpande uppdatera den.

För att underlätta och påskynda samarbetet, 
särskilt utbytet av uppgifter, ska 
medlemsstaterna utse en enda behörig 
myndighet som kontaktpunkt vad gäller 
detta direktiv och förordning (EU) nr 
…/… [MiFIR]. Medlemsstaterna ska 
meddela kommissionen, Esma och de 
andra medlemsstaterna namnen på de 
myndigheter som har utsetts att motta 
förfrågningar om utbyte av uppgifter eller 
samarbete enligt denna punkt. Esma ska 
offentliggöra en förteckning över dessa 
myndigheter på sin webbplats och 
fortlöpande uppdatera den.

Or. en
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Ändringsförslag 182

Förslag till direktiv
Artikel 83 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en behörig myndighet har goda skäl 
att misstänka att enheter som inte står 
under dess överinseende har utfört 
handlingar i en annan medlemsstat som 
strider mot detta direktiv ska den anmäla 
detta på ett så tydligt sätt som möjligt till 
den behöriga myndigheten i den andra 
medlemsstaten och till Esma. Den 
underrättade behöriga myndigheten ska 
vidta lämpliga åtgärder. Den ska underrätta 
den behöriga myndighet som lämnat 
anmälan och Esma om resultatet av 
åtgärden och, i den mån det är möjligt, om 
hur ärendet utvecklas i stort. Denna punkt 
ska inte påverka befogenheterna för den 
behöriga myndighet som har lämnat 
underrättelsen.

4. Om en behörig myndighet har goda skäl 
att misstänka att enheter som inte står 
under dess överinseende har utfört 
handlingar i en annan medlemsstat som 
strider mot detta direktiv eller förordning 
(EU) nr …/… [MiFIR] ska den anmäla 
detta på ett så tydligt sätt som möjligt till 
den behöriga myndigheten i den andra 
medlemsstaten och till Esma. Den 
underrättade behöriga myndigheten ska 
vidta lämpliga åtgärder. Den ska underrätta 
den behöriga myndighet som lämnat 
anmälan och Esma om resultatet av 
åtgärden och, i den mån det är möjligt, om 
hur ärendet utvecklas i stort. Denna punkt 
ska inte påverka befogenheterna för den 
behöriga myndighet som har lämnat 
underrättelsen.

Or. en

Ändringsförslag 183

Förslag till direktiv
Artikel 83 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande i syfte att 
fastställa standardformulär, mallar och 
förfaranden för de samarbetsformer som 
avses i punkt 2.

8. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande i syfte att 
fastställa standardformulär, mallar och 
förfaranden för de samarbetsformer som 
avses i punkt 2.

Or. en
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Ändringsförslag 184

Förslag till direktiv
Artikel 83 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den 
[31 december 2016].

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den …*.

________________
* EUT, för in datum: 18 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 185

Förslag till direktiv
Artikel 84 – rubrik (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbete mellan behöriga myndigheter i 
tillsynsverksamhet, för kontroller eller 
utredningar på plats

Or. en

Ändringsförslag 186

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den 
[31 december 2016].

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

____________________
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* EUT, för in datum: 18 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande

Or. en

Ändringsförslag 187

Förslag till direktiv
Artikel 84 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den 
[31 december 2016].

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den …*.

__________________
* EUT, för in datum: 18 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 188

Förslag till direktiv
Artikel 85 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheter som i 
överensstämmelse med artikel 83.1 har 
utsetts till kontaktpunkter vad gäller detta 
direktiv ska omedelbart förse varandra med 
de upplysningar som erfordras för att de, i 
egenskap av behöriga myndigheter som 
utsetts i enlighet med artikel 69.1, ska 
kunna utföra sina uppgifter i 
överensstämmelse med de bestämmelser 
som har antagits enligt detta direktiv.

1. De behöriga myndigheter som i 
överensstämmelse med artikel 83.1 har 
utsetts till kontaktpunkter vad gäller detta 
direktiv och förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR] ska omedelbart förse varandra 
med de upplysningar som erfordras för att 
de, i egenskap av behöriga myndigheter 
som utsetts i enlighet med artikel 69.1, ska 
kunna utföra sina uppgifter i 
överensstämmelse med de bestämmelser 
som har antagits enligt detta direktiv eller 
förordning (EU) nr …/… [MiFIR].

Or. en
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Ändringsförslag 189

Förslag till direktiv
Artikel 85 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheter som utbyter 
information med andra behöriga 
myndigheter i enlighet med detta 
direktiv får samtidigt med meddelandet 
ange att sådan information inte får röjas 
utan deras uttryckliga samtycke, och då 
endast i det syfte till vilket den myndighet 
som tillhandahöll informationen har givit 
sitt samtycke.

De behöriga myndigheter som utbyter 
information med andra behöriga 
myndigheter i enlighet med detta 
direktiv eller förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR] får samtidigt med meddelandet 
ange att sådan information inte får röjas 
utan deras uttryckliga samtycke, och då 
endast i det syfte till vilket den myndighet 
som tillhandahöll informationen har givit 
sitt samtycke.

Or. en

Ändringsförslag 190

Förslag till direktiv
Artikel 85 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den 
[31 december 2016].

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den …*.

____________________
* EUT, för in datum: 18 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 191

Förslag till direktiv
Artikel 85 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Varken denna artikel, artikel 81 eller 
artikel 92 ska hindra en behörig myndighet 
från att till Esma, Europeiska 
systemrisknämnden (nedan kallad ESRB), 
centralbankerna, Europeiska 
centralbankssystemet och Europeiska 
centralbanken i deras egenskap av 
monetära myndigheter och, där så är 
lämpligt, till andra offentliga myndigheter 
med ansvar för att övervaka betalnings-
och avvecklingssystem överlämna 
konfidentiella uppgifter som ska användas 
för att de ska kunna fullgöra sina 
verksamhetsuppgifter. Dessa myndigheter 
eller organ ska inte heller hindras från att 
meddela de behöriga myndigheterna de 
uppgifter dessa eventuellt behöver för att 
utföra sina verksamhetsuppgifter enligt 
detta direktiv.

5. Varken denna artikel, artikel 81 eller 
artikel 92 ska hindra en behörig myndighet 
från att till Esma, Europeiska 
systemrisknämnden (nedan kallad ESRB), 
centralbankerna, Europeiska 
centralbankssystemet och Europeiska 
centralbanken i deras egenskap av 
monetära myndigheter och, där så är 
lämpligt, till andra offentliga myndigheter 
med ansvar för att övervaka betalnings-
och avvecklingssystem överlämna 
konfidentiella uppgifter som ska användas 
för att de ska kunna fullgöra sina 
verksamhetsuppgifter. Dessa myndigheter 
eller organ ska inte heller hindras från att 
meddela de behöriga myndigheterna de 
uppgifter dessa eventuellt behöver för att 
utföra sina verksamhetsuppgifter enligt 
detta direktiv eller förordning (EU) nr 
…/… [MiFIR].

Or. en

Ändringsförslag 192

Förslag till direktiv
Artikel 86 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) att samarbeta enligt artikel 83,

Or. en

Ändringsförslag 193

Förslag till direktiv
Artikel 87 – stycke 1 – led -a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) en sådan utredning eller kontroll på 
plats, tillsynsverksamhet eller ett sådant 
informationsutbyte negativt kan påverka 
den aktuella medlemsstatens suveränitet, 
säkerhet eller allmänna ordning,

Or. en

Ändringsförslag 194

Förslag till direktiv
Artikel 88 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den 
[31 december 2016].

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för genomförande till 
kommissionen senast den …*.

___________________
* EUT, för in datum: 18 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande

Or. en

Ändringsförslag 195

Förslag till direktiv
Artikel 91 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna ska 
omgående förse Esma med alla uppgifter 
den behöver för att utföra sina 
verksamhetsuppgifter enligt detta direktiv,
i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.

2. De behöriga myndigheterna ska 
omgående förse Esma med alla uppgifter 
den behöver för att utföra sina 
verksamhetsuppgifter enligt detta direktiv
och förordning (EU) nr …/… [MiFIR] 
samt i enlighet med förordning (EU) nr 
1095/2010.
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Or. en

Ändringsförslag 196

Förslag till direktiv
Artikel 91a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 91a
Uppgiftsskydd

När det gäller behandlingen av 
personuppgifter som utförs av 
medlemsstaterna inom ramen för detta 
direktiv och förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR] ska behöriga myndigheter 
tillämpa bestämmelserna i direktiv 
95/46/EG och de nationella 
genomförandereglerna avseende detta 
direktiv. I fråga om Esmas behandling av 
personuppgifter inom ramen för detta 
direktiv och förordning (EU) nr …/… 
[MiFIR] ska Esma följa bestämmelserna i 
förordning (EG) nr 45/2001.

Or. en

Ändringsförslag 197

Förslag till direktiv
Artikel 93 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 94 i 
fråga om artiklarna 2.3, 4.1, 4.2, 13.1, 
16.12, 17.6, 23.3, 24.8, 25.6, 27.7, 28.3, 
30.5, 32.3, 35.8, 44.4, 51.7, 52.6, 53.4, 
59.3, 60.5, 66.6, 66.7, 67.3, 67.7, 67.8, 
68.5, 83.7 och 99.2.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 94 i 
fråga om artiklarna 2.3, 4.3, 13.1, 16.12, 
17.6, 23.3, 24.8, 25.6, 27.7, 28.3, 30.5, 
32.3, 35.8, 44.4, 51.7, 52.6, 53.4, 60.5, 
66.6, 66.7, 67.3, 67.7, 67.8, 68.5 och 83.7.

Or. en
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Ändringsförslag 198

Förslag till direktiv
Artikel 94 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som har antagits i 
enlighet med artikel 93 träder i kraft endast 
om Europaparlamentet eller rådet inte har 
gjort några invändningar inom två månader 
efter det att akten anmäldes till 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
Europaparlamentet och rådet, innan den 
perioden löper ut, båda har underrättat 
kommissionen om att de inte har några 
invändningar. Denna period kan förlängas 
med två månader på begäran av
Europaparlamentet eller rådet.

5. En delegerad akt som har antagits i 
enlighet med artiklarna 2.3, 4.3, 13.1, 
16.12, 17.6, 23.3, 24.8, 25.6, 27.7, 28.3, 
30.5, 32.3, 35.8, 44.4, 51.7, 52.6, 53.4, 
60.5, 66.6, 66.7, 67.3, 67.7, 67.8, 68.5 och 
83.7 träder i kraft endast om 
Europaparlamentet eller rådet inte har gjort 
några invändningar inom tre månader efter 
det att akten anmäldes till 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
Europaparlamentet och rådet, innan den 
perioden löper ut, båda har underrättat 
kommissionen om att de inte har några 
invändningar. Denna period kan förlängas 
med tre månader på begäran av 
Europaparlamentet eller rådet.

Or. en

Ändringsförslag 199

Förslag till direktiv
Artikel 95 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För antagandet av genomförandeakter 
enligt artiklarna 41 och 60, ska 
kommissionen biträdas av Europeiska 
värdepapperskommittén, som inrättades 
genom kommissionens 
beslut 2001/528/EG. Den kommittén ska 
vara en kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

1. Kommissionen ska biträdas av 
Europeiska värdepapperskommittén, som 
inrättades genom kommissionens 
beslut 2001/528/EG. Den kommittén ska 
vara en kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

Or. en
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Ändringsförslag 200

Förslag till direktiv
Artikel 95 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i den 
förordningen.

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 201

Förslag till direktiv
Artikel 96 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Före den [2 år efter tillämpningen av 
MiFID enligt artikel 97] ska 
kommissionen, efter att ha samrått med 
Esma, lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om

1. Före den ...* ska kommissionen, efter att 
ha samrått med Esma, lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet 
om

* EUT, för in datum: 42 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 202

Förslag till direktiv
Artikel 96 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) organiserade handelsplattformars 
funktion, med beaktande av den 

a) organiserade handelsplattformars 
funktion, med beaktande av den 
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tillsynserfarenhet som behöriga 
myndigheter skaffat sig, antalet 
OTF-plattformar som auktoriserats i EU 
och deras marknadsandel,

tillsynserfarenhet som behöriga 
myndigheter skaffat sig, antalet 
OTF-plattformar som auktoriserats i EU 
och deras marknadsandel, och särskilt med 
en undersökning av huruvida justeringar 
behövs av definitionen av en 
OTF-plattform och huruvida de
instrument som omfattas av 
OTF-kategorin fortfarande är lämpliga,

Or. en

Ändringsförslag 203

Förslag till direktiv
Artikel 96a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 96a
Esmas personal och resurser

Esma ska senast den ...* göra en 
bedömning av de personal- och 
resursbehov som uppstår till följd av 
befogenheterna och uppgifterna enligt 
detta direktiv och förordning (EU) nr 
…/… [MiFIR] och översända en rapport 
till Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.
__________________
* EUT, för in datum: 18 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 204

Förslag till direktiv
Artikel 97 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den […] 1. Medlemsstaterna ska senast den ...* anta 
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anta och offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

och offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa artiklarna 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 
och bilagorna I och II (förteckning över 
alla artiklar som har genomgått 
omfattande ändringar jämfört med 
direktiv 2004/39/EG). De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

_______________
* EUT, för in datum: Två år efter det att 
direktivet antagits.

Or. en

Ändringsförslag 205

Förslag till direktiv
Artikel 97 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillämpa dessa 
bestämmelser från och med den […], med 
undantag för de bestämmelser som 
införlivar artikel 67.2 vilka ska tillämpas 
från och med den [2 år efter 
tillämpningsdatumet för resten av 
direktivet].

Medlemsstaterna ska tillämpa dessa 
bestämmelser från och med den ...*, med 
undantag för de bestämmelser som 
införlivar artikel 67.2 vilka ska tillämpas 
från och med den ...**.

___________________
* EUT, för in datum: 30 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.
** EUT, för in datum: 42 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en
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Ändringsförslag 206

Förslag till direktiv
Artikel 98

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 2004/39/EG tillsammans med 
dess efterföljande ändringar upphävs från 
och med den […]. Hänvisningar till 
direktiv 2004/39/EG eller till direktiv 
93/22/EEG ska förstås som hänvisningar 
till det här direktivet. Hänvisningar till 
termer som definieras i direktiv 2004/39 
eller direktiv 93/22/EEG eller till artiklar i 
dessa ska förstås som hänvisningar till en 
likvärdig term som definieras i det här 
direktivet eller till en artikel i det här 
direktivet.

Direktiv 2004/39/EG, ändrat genom de 
akter som anges i bilaga IIa del A,
upphävs från och med den ...*, dock utan 
att det påverkar medlemsstaternas 
skyldigheter när det gäller tidsfristerna 
för införlivande i nationell lagstiftning av 
direktiv 2004/39/EG, som anges i bilaga 
IIa del B i detta direktiv. Hänvisningar till 
direktiv 2004/39/EG eller till 
direktiv 93/22/EEG ska förstås som 
hänvisningar till det här direktivet eller till 
förordning (EU) nr …/… [MiFIR] och 
läsas i enlighet med jämförelsetabellerna i 
bilaga IIb, del A och B. Hänvisningar till 
termer som definieras i direktiv 2004/39 
eller direktiv 93/22/EEG eller till artiklar i 
dessa ska förstås som hänvisningar till en 
likvärdig term som definieras i det här 
direktivet eller till en artikel i det här 
direktivet.

______________
* EUT, för in datum: 30 månader efter 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 207

Förslag till direktiv
Artikel 99 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Existerande tredjelandsföretag ska 
kunna fortsätta att tillhandahålla tjänster 
och bedriva verksamhet i medlemsstater, i 
enlighet med nationella ordningar, till och 
med den [4 år efter ikraftträdandet av 

1. Tredjelandsfinansinstitut ska kunna 
tillhandahålla tjänster och bedriva 
verksamhet i medlemsstater, i enlighet med 
nationella ordningar, till och med ett år
efter kommissionens antagande av ett 
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detta direktiv]. beslut i förhållande till det relevanta 
tredjelandet i enlighet med artikel 41.3.

Or. en

Ändringsförslag 208

Förslag till direktiv
Artikel 99 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 94 för att förlänga 
tillämpningsperioden för punkt 1, med 
beaktande av de beslut om likvärdighet 
som redan antagits av kommissionen i 
enlighet med artikel 41.3 och den väntade 
utvecklingen inom reglerings- och 
tillsynsramarna i tredjeländer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 209

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt C – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) Optioner, terminskontrakt, swappar, 
räntesäkringsavtal och varje annat 
derivatkontrakt som avser värdepapper, 
valutor, räntor eller avkastningar, 
utsläppsrätter, eller andra 
derivatinstrument, finansiella index eller 
finansiella mått som kan avvecklas fysiskt 
eller kontant.

4) Optioner, terminskontrakt, swappar, 
räntesäkringsavtal och varje annat 
derivatkontrakt som avser värdepapper, 
valutor, räntor eller avkastningar eller 
andra derivatinstrument, finansiella index 
eller finansiella mått som kan avvecklas 
fysiskt eller kontant.

Or. en
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Ändringsförslag 210

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt C – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10) Optioner, terminskontrakt, swappar, 
räntesäkringsavtal och varje annat 
derivatkontrakt som avser 
klimatvariationer, fraktavgifter, eller 
inflationstakten eller någon annan officiell 
ekonomisk statistik, som måste avvecklas 
kontant eller kan avvecklas kontant på en 
av parternas begäran (på grund av ett annat 
skäl än utebliven betalning eller någon 
annan händelse som leder till kontraktets 
upphörande), samt varje annat 
derivatkontrakt som avser tillgångar, 
rättigheter, skyldigheter, index och 
åtgärder som inte tidigare omnämnts i detta 
avsnitt C, som anses ha egenskaper som 
andra derivat avseende finansiella 
instrument, med utgångspunkt från bland 
annat om det handlas på en reglerad 
marknad, en OTF-plattform eller en MTF-
plattform, om clearing och avveckling sker 
via erkända system för clearing, eller om 
de är föremål för regelmässiga 
marginalsäkerhetskrav.

10) Optioner, terminskontrakt, swappar, 
räntesäkringsavtal och varje annat 
derivatkontrakt som avser 
klimatvariationer, fraktavgifter, 
utsläppsrätter eller inflationstakten eller 
någon annan officiell ekonomisk statistik, 
som måste avvecklas kontant eller kan 
avvecklas kontant på en av parternas 
begäran (på grund av ett annat skäl än 
utebliven betalning eller någon annan 
händelse som leder till kontraktets 
upphörande), samt varje annat 
derivatkontrakt som avser tillgångar, 
rättigheter, skyldigheter, index och 
åtgärder som inte tidigare omnämnts i detta 
avsnitt C, som anses ha egenskaper som 
andra derivat avseende finansiella 
instrument, med utgångspunkt från bland 
annat om det handlas på en reglerad 
marknad, en OTF-plattform eller en MTF-
plattform, om clearing och avveckling sker 
via erkända system för clearing, eller om 
de är föremål för regelmässiga 
marginalsäkerhetskrav.

Or. en

Ändringsförslag 211

Förslag till direktiv
Bilaga I – avsnitt C – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a) Ytterligare specifikationer avseende 
punkterna 7 och 10
1. Om ett kontrakt inte är ett avistaavtal 
enligt punkt 2 i denna artikel och inte 
omfattas av punkt 4, ska det vid 
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tillämpningen av punkt 7 anses ha samma 
egenskaper som andra derivatinstrument 
och sakna kommersiella ändamål om det 
uppfyller följande villkor:
a) Det uppfyller ett av följande kriterier:
i) Det handlas på ett tredjelands 
handelsplattform, som fyller en liknande 
funktion som en reglerad marknad, en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform.
ii) Det anges uttryckligen att instrumentet 
ska handlas på eller omfattas av reglerna 
på en reglerad marknad, MTF-plattform, 
OTF-plattform eller ett tredjelands 
handelsplattform.
Det anges uttryckligen att instrumentet 
ska motsvara ett kontrakt som handlas på 
en reglerad marknad, MTF-plattform, 
OTF-plattform eller ett tredjelands 
handelsplattform.
b) Antingen avvecklas det av en 
avvecklingsorganisation eller annan 
enhet som utför samma funktioner som 
en central motpart, eller också finns det 
bestämmelser om betalning av eller 
ställande av marginalsäkerhet enligt 
kontraktet.
c) Det är standardiserat genom att särskilt 
priset, posten, leveransdatumet eller 
andra villkor främst bestäms med 
hänvisning till regelbundet 
offentliggjorda priser, standardposter 
eller standardiserade leveransdatum.
2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska ett 
avistakontrakt innebära ett kontrakt om 
försäljning av en råvara, tillgång eller 
rättighet där det anges att leverans ska ske 
under den längsta av följande perioder:
a) Två handelsdagar.
b) Den period som på marknaden är 
allmänt accepterad som standardmässig 
leveransperiod för den råvaran, tillgången 
eller rättigheten.
Ett kontrakt är dock inte ett avistaavtal 
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om avtalsparterna, oberoende av dess 
uttryckliga villkor, kommit överens om att 
leveransen av den underliggande faktorn 
ska senareläggas och inte ske under 
perioden enligt första stycket.
3. Ett derivatkontrakt som avser en 
underliggande faktor enligt punkt 10 ska 
vid tillämpningen av det avsnittet anses ha 
egenskaper som andra derivatinstrument 
om ett av följande villkor uppfylls:
a) Kontraktet avvecklas kontant eller kan 
avvecklas kontant på en eller flera parters 
önskan, om kontraktet inte upphör genom 
kontraktsbrott eller på annat sätt.
b) Kontraktet handlas på en reglerad 
marknad, MTF-plattform eller OTF-
plattform.
c) Kontraktet uppfyller villkoren enligt 
punkt 1.
4. Vid tillämpningen av punkt 7 ska ett 
kontrakt anses ha kommersiella ändamål 
och vid tillämpningen av punkterna 7–10 
inte ha egenskaper som andra 
derivatinstrument, om det ingås med eller 
av en operatör eller förvaltare av 
energidistributionsnät, 
energibalanseringssystem eller 
rörledningsnät och tillgången och 
efterfrågan på energi måste balanseras 
vid en viss tidpunkt.
5. Utöver derivatkontrakt enligt punkt 10 
ska ett derivatkontrakt omfattas av punkt 
10, om det avser något av följande 
alternativ samt uppfyller kriterierna i 
denna punkt och i stycke 3:
a) Bandbredd på telekomområdet.
b) Lagringskapacitet för råvaror.
c) Överförings- eller transportkapacitet 
för råvaror via kabel, rörledning eller 
annat sätt.
d) Ersättning, lån, tillstånd, rättighet eller 
liknande tillgång som direkt avser 
leverans, distribution eller förbrukning av 



PE485.882v01-00 120/140 PR\895700SV.doc

SV

energi från förnybara källor.
e) En geologisk, miljörelaterad eller 
annan fysisk variabel.
f) Andra utbytbara tillgångar eller 
rättigheter som kan överföras, utom 
rättigheter att erhålla tjänster.
g) Index eller mått som avser priset eller 
värdet av, eller transaktionsvolymen för, 
en tillgång, rättighet, tjänst eller 
skyldighet.

Or. en

Ändringsförslag 212

Förslag till direktiv
Bilaga II – del II – punkt 1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får anta särskilda 
kriterier för bedömning av expertis och 
kunskaper hos kommuner och lokala 
myndigheter som begär att få behandlas 
som professionella kunder. Dessa kriterier 
kan vara alternativ eller utgöra 
komplement till de kriterier som förtecknas 
i föregående punkt.

Medlemsstaterna ska anta särskilda 
kriterier för bedömning av expertis och 
kunskaper hos kommuner och lokala 
myndigheter som begär att få behandlas 
som professionella kunder. Dessa kriterier 
kan vara alternativ eller utgöra 
komplement till de kriterier som förtecknas 
i föregående punkt.

Or. en

Ändringsförslag 213

Förslag till direktiv
Bilaga IIa – del A (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga IIa
Del A

Upphävt direktiv och en förteckning över 
dess efterföljande ändringar 
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(hänvisningar i artikel 98)
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG (EUT L 145, 
30.4.2004, s. 1).
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/31/EG av den 5 april 2006 om 
marknader för finansiella instrument, 
beträffande vissa tidsfrister (EUT L 114, 
27.4.2006, s. 60).
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2007/44/EG av den 5 september 2007 om 
förfaranderegler och 
utvärderingskriterier för bedömning av 
förvärv och ökning av innehav inom 
finanssektorn (EUT L 247, 21.9.2007, s. 
1).
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/10/EG av den 11 mars 2008 om 
marknader för finansiella instrument, 
beträffande de 
genomförandebefogenheter som ges till 
kommissionen (EUT L 76, 19.3.2008, 
s. 33).
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/78/EG av den 
24 november 2010 om befogenheterna för 
Europeiska tillsynsmyndigheten 
(Europeiska bankmyndigheten), 
Europeiska tillsynsmyndigheten 
(Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten) och 
Europeiska tillsynsmyndigheten 
(Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 
15.12.2010, s. 120).

Or. en

Ändringsförslag 214

Förslag till direktiv
Bilaga IIa – del B (ny)
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Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

Del B

Tidsfrister för införlivande i nationell lagstiftning (som det hänvisas till i artikel 98)

Direktiv 2004/39/EG
Införlivandeperiod 31 januari 2007
Genomförandetid 1 november 2007

Or. en

Ändringsförslag 215

Förslag till direktiv
Bilaga IIb – rubriken (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jämförelsetabeller

Or. en

Ändringsförslag 216

Förslag till direktiv
Bilaga IIb – del A (ny)

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag

Del A

Detta direktiv Direktiv 2004/39/EG
Artikel 1.1 Artikel 1.1
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Artikel 1.2
Artikel 1.3 Artikel 1.2
Artikel 2 Artikel 2
Artikel 3.1.2 Artikel 3.1.2
Artikel 3.3.4
Artikel 4.1
Artikel 4.2 Artikel 4.1
Artikel 4.3 Artikel 4.2
Artikel 5 Artikel 5
Artikel 6 Artikel 6
Artikel 7.1.2.3.4 Artikel 7.1.2.3.4
Artikel 7.5 Artikel 7.4
Artikel 8 Artikel 8
Artikel 9.1.2.3.4 Artikel 9.1
Artikel 9.5 Artikel 9.2
Artikel 9.6
Artikel 9.7 Artikel 9.3
Artikel 9.8 Artikel 9.4
Artikel 10.1.2 Artikel 10.1.2
Artikel 10.3
Artikel 11.1 Artikel 10.3
Artikel 11.2 Artikel 10.4
Artikel 11.3 Artikel 10.5
Artikel 11.4 Artikel 10.6
Artikel 12 Artikel 10a
Artikel 13 Artikel 10b
Artikel 14 Artikel 11
Artikel 15 Artikel 12
Artikel 16.1.2.3.4.5.6 Artikel 13.1.2.3.4.5.6
Artikel 16.7
Artikel 16.8 Artikel 13.7
Artikel 16.9 Artikel 13.8
Artikel 16.10
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Artikel 16.11 Artikel 13.9
Artikel 16.12 Artikel 13.10
Artikel 17
Artikel 18.1.2 Artikel 14.1.2
Artikel 18.3 Artikel 14.4
Artikel 18.4 Artikel 14.5
Artikel 18.5 Artikel 14.6
Artikel 18.6 Artikel 14.7
Artikel 18.7.8
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21 Artikel 16
Artikel 22 Artikel 17
Artikel 23 Artikel 18
Artikel 24.1.2.3 Artikel 19.1.2.3
Artikel 24.4 Artikel 19.9
Artikel 24.5
Artikel 24.6
Artikel 24.7
Artikel 24.8
Artikel 25.1 Artikel 19.4
Artikel 25.2 Artikel 19.5
Artikel 25.3 Artikel 19.6
Artikel 25.4 Artikel 19.7
Artikel 25.5 Artikel 19.8
Artikel 25.6 Artikel 19.10
Artikel 25.7
Artikel 26 Artikel 20
Artikel 27.1 Artikel 21.1
Artikel 27.2
Artikel 27.3 Artikel 21.2
Artikel 27.4 Artikel 21.3
Artikel 27.5 Artikel 21.4
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MOTIVERING

Inledning

Översynen av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID-direktivet) måste 
ses i samband med EU:s reaktion på finanskrisen. MiFID I (2004/39/EG) genomfördes den 1 
november 2007, och ersatte direktivet om investeringstjänster. Det kompletterades av en 
genomförandeförordning (EG nr 1287/2006) och ett genomförandedirektiv (2006/73/EG). 

Det finns två huvudskäl till att denna översyn äger rum redan fem år efter genomförandet av 
MiFID I: marknadssituationen har förändrats på grund av tekniska framsteg, nya 
marknadsaktörer och utvecklingen av mer komplexa handelsstrategier. Dessutom måste 
MiFID-direktivet, som svar på finanskrisen, ses över för att minska systemrisken och 
garantera stabilitet på finansmarknaderna samt ett tillfredsställande investerarskydd. Därför 
föreslog Europeiska kommissionen den 20 oktober 2011 en förordning och ett direktiv som 
tillsammans skulle ersätta direktiv 2004/39/EG.

Europaparlamentet inledde ett samrådsförfarande, som gav alla intresserade parter en 
möjlighet att kommentera. De 193 svaren offentliggjordes på hemsidan för 
Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor (ECON) för att vara helt öppet. 
Föredraganden har vidare lagt fram tre arbetsdokument för att ge en översikt över MiFID I 
och identifiera vissa nyckelaspekter på kommissionens förslag.

Eftersom översynen av MiFID-direktivet är ett viktigt steg mot öppna och effektiva 
finansmarknader i Europeiska unionen välkomnar föredraganden kommissionens förslag i 
allmänhet eftersom detta var en av parlamentets nyckelfrågor i dess resolution av den 14 
december 2010 om reglering av handel med finansiella instrument – ”dark pools” etc. 
(2010/2075(INI)). I sin resolution krävde parlamentet bland annat en ytterligare undersökning 
av högfrekvenshandel och lämpligheten hos de befintliga öppenhetskraven för handelsplatser. 
Samtidigt som kommissionens övergripande mål att garantera att all organiserad handel 
bedrivs på reglerade handelsplatser välkomnas beklagar föredraganden att kommissionen inte 
tog med en av huvudfrågorna i parlamentets resolution, nämligen att inte införa en ny kategori 
handelsplatser utan i stället anpassa kraven för de handelsplatser för utförande som infördes i 
MiFID I: reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar och systematiska 
internhandlare.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder kommissionens förslag om att utvidga tillämpningsområdet för 
bestämmelserna i MiFID-direktivet och begränsa undantagen, eftersom han är för att stänga 
alla brister i regelverket för att inte delar av marknaden ska sakna reglering. För att se till att 
undantag inte missbrukas föreslår föredraganden en rapporteringsplikt för personer för att 
förklara varför deras aktivitet är en kompletterande verksamhet vid sidan av deras 
huvudsakliga verksamhet. Esma bör upprätta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att 
ytterligare precisera kriterierna för kompletterande verksamhet vid sidan av huvudsaklig 
verksamhet.
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Kommissionen stärker regelverket om investerarskydd för att ge bättre information till 
kunderna om tjänsterna och utförandet av deras order. Föredraganden stöder detta mål. Han är 
dock inte för den föreslagna nya skyldigheten att ange huruvida investeringsrådet är 
oberoende och om det är baserat på en bred eller en mer begränsad analys av marknaden 
eftersom en begränsning av ordet ”oberoende” kan innebära att andra typer av råd får en 
negativ konnotation. Därför har föredraganden valt en mer neutral ordalydelse och föreslår att 
kunderna bör informeras innan investeringsråd ges om det har skett betalningar från tredje 
part och om rådet ges för ett begränsat antal instrument. Kunderna bör också informeras om 
frekvensen av den regelbundna bedömningen av finansiella instruments lämplighet. 
Portföljförvaltare bör inte vara förbjudna att ta emot incitament men detta mottagande av 
incitament bör vara helt öppet och information om detta bör lämnas till kunden före avtalet. 
Vidare introducerar föredraganden en ny skyldighet som innebär att värdepappersföretag vid 
utformningen av en ny produkt ska ange en målgrupp inom den icke-professionella eller 
professionella kundkategorin och säkerställa att produkten är utformad för att uppfylla dessa 
kunders behov och marknadsförs till kunder inom målgruppen. Avslutningsvis anser 
föredraganden att information som måste inhämtas om kunder också bör innehålla 
information om kundernas risktolerans.

När det gäller dokumentation föreslår kommissionen att denna även bör innehålla inspelning 
av telefonsamtal eller bevarande av elektronisk kommunikation. Eftersom kravet på 
tillgång till denna typ av dokumentation kan strida mot nationella lagar om skydd av 
personuppgifter eller den personliga integriteten föreslår emellertid föredraganden att 
medlemsstaterna även kan erkänna alternativ som protokoll som en tillfredsställande 
dokumentationsmetod.

Samtidigt som MiFID I skilde mellan tre kategorier organiserade handelsplatser för utförande 
– som nämnts ovan reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar och systematiska 
internhandlare – introducerar kommissionen nu en fjärde kategori som kallas organiserade 
handelsplattformar (OTF-plattformar). För alla handelsplatser finns det identiska krav före 
och efter handel och nästan identiska krav avseende organisatoriska aspekter och 
marknadsövervakning. Den största skillnaden mellan reglerade marknader och MTF-
plattformar å ena sidan och OTF-plattformar å andra sidan är att det för OTF-plattformar finns 
ett visst skönsmässigt utrymme när det gäller hur en transaktion ska genomföras. 
Föredraganden ifrågasätter om inrättandet av en ny kategori är rätt sätt att fånga in 
organiserade handelsplatser som inte fångas in av de redan befintliga kategorierna. För att inte 
skapa nya kryphål föreslår han en begränsning av OTF-kategorin till icke-aktierelaterade 
instrument, och justerar därför granskningsklausulen för att säkerställa att behovet och 
effekten av denna nya kategori ses över.

Förslagen om MiFID II innehåller specifika skyldigheter för den som genomför algoritmisk 
handel samtidigt som algoritmisk handel definieras brett. Föredraganden föreslår ett mer 
differentierat synsätt och föreslår definitioner för högfrekvenshandel och en strategi för 
högfrekvenshandel för att identifiera en viss typ av algoritmisk handel, och dessutom ett 
förbud mot direkt elektronisk åtkomst. Föredraganden bekräftar vidare kommissionens förslag 
för reglerade marknader, MTF-plattformar och OTF-plattformar för att säkerställa att de är 
motståndskraftiga i extrema marknadssituationer och att de har lämpliga strömbrytare och 
arrangemang för kontinuitet i verksamheten. Föredraganden välkomnar detta synsätt men 
lämnar tre förslag för att stärka den: för det första föreslår han, för att sakta ned handeln och 
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orderflödena, att alla order ska vara giltiga i minst 500 millisekunder, för det andra bör det för 
alla handelsplatser finnas parametrar för att stoppa handeln, vilka bör rapporteras till behöriga 
myndigheter och Esma, som bör publicera dem på sin webbplats och för det tredje ska 
handelsplatserna vara skyldiga att se till att deras avgiftsstrukturer har högre avgifter för att 
placera en order som upphävs än för en order som utförs och högre avgifter för 
marknadsaktörer med en hög andel upphävda order.

Kommissionen föreslår att bestämmelserna om företagsstyrning bör stärkas i fråga om 
profilen, rollen och ansvarsområdena för ledningsfunktioner både med och utan verkställande 
uppgifter och balansen i ledningsorganens sammansättning. Föredraganden stärker reglerna 
för ledningsorgan för handelsplatser och föreslår att en person inte bör kunna inneha mer än 
en ledningsfunktion med verkställande uppgifter eller två ledningsfunktioner utan 
verkställande uppgifter samtidigt, även om möjligheten att kombinera ledningsfunktioner med 
och utan verkställande uppgifter inom samma grupp behölls. Det bör också finnas effektiva 
system för att identifiera och hantera intressekonflikter.

Med tillväxtmarknader för små och medelstora företag skapar kommissionen en ny 
underkategori av marknader som vanligen drivs som MTF-plattformar. Samtidigt som 
föredraganden stöder målet är han osäker på fördelarna i praktiken med att märka vissa 
marknader som tillväxtmarknader för små och medelstora företag och föreslår att begreppet 
åtminstone bör grundas på standarddefinitionen i EU av små och medelstora företag.

Enligt kommissionen bör alla handelsplatser där råvaruderivatkontrakt handlas anta 
positionsbegränsningar eller alternativa arrangemang för att säkerställa att marknaden 
fungerar korrekt och ge standardiserad information. Föredraganden välkomnar detta synsätt i 
allmänhet eftersom han stöder målet att förbjuda alltför omfattande spekulation i 
livsmedelspriser. En viss justering och förstärkning behövs emellertid. Enligt föredraganden 
bör användning av andra kontroller av positioner vara ett tillägg, inte ett alternativ, till 
användningen av positionsbegränsningar. Vid fastställandet av sådana gränser bör dock en 
skillnad göras mellan positioner som hör samman med kommersiell verksamhet när det gäller 
råvaror och andra positioner. Det bör vara upp till Esma att ytterligare precisera 
begränsningarna av antalet kontrakt i förslag till standarder för tillsyn.

När det gäller konsolidering av data skulle alla företag bli skyldiga att offentliggöra sina 
handelsrapporter genom godkända publiceringsarrangemang för att möjliggöra en effektiv 
jämförelse av priser och handel över alla tänkbara handelsplatser. Föredraganden stöder 
kommissionens förslag men påpekar att all information bör hanteras på ett icke-
diskriminerande sätt.

Den ordning för tredjeland som föreslås av kommissionen är baserad på en 
likvärdighetsbedömning av tredjelands rättssystem, så att tredjelandsföretag för vilka ett 
beslut om fastställelse av likvärdighet har antagits av kommissionen skulle kunna begära 
tillstånd att utföra tjänster i EU. För att ha en komplett ordning för tredjeland ersatte 
föredraganden ”tredjelandsvärdepappersföretag” med ”tredjelandsfinansinstitut”.

Kommissionens förslag innehåller även långtgående befogenheter för nationella 
myndigheter och Esma. Exempelvis skulle tillsynsmyndigheterna kunna ingripa när som 
helst under ett råvaruderivatkontrakts giltighetstid eller begränsa positioner i förväg och på ett 
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icke-diskriminerande sätt. Medlemsstaterna skulle vara skyldiga att införa administrativa 
sanktioner på minst en angiven miniminivå. Föredraganden stärker dessa åtgärder för att 
säkerställa att marknadsaktörerna uppfyller reglerna i MiFID-direktivet.

Avslutningsvis sänker föredraganden antalet delegerade akter och genomförandeakter, 
eftersom han anser att de största politiska besluten måste fattas inom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet av parlamentet och rådet, och anger de tidsperioder då Esma ska 
utarbeta de begärda standarderna för tillsyn.
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BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

Referens: D(2012)12430

Sharon Bowles
Ordförande för utskottet för ekonomi och valutafrågor
ASP 10G201
Bryssel

Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella 
instrument och om upphävande av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG (omarbetning)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Utskottet för rättsliga frågor, som jag är ordförande för, har behandlat det ovan angivna 
förslaget i enlighet med artikel 87 om omarbetning i Europaparlamentets arbetsordning.

I punkt 3 i denna artikel står följande: 

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra 
ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det ansvariga utskottet om 
detta.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de 
berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 156 
och 157.

Om emellertid det ansvariga utskottet i enlighet med punkt 8 i det interinstitutionella avtalet 
avser att även lägga fram ändringsförslag till de kodifierade delarna av förslaget, ska det 
omedelbart meddela rådet och kommissionen sin avsikt, och kommissionen bör före 
omröstningen i enlighet med artikel 54 meddela utskottet hur den ställer sig till 
ändringsförslagen och huruvida den avser att dra tillbaka sitt förslag till omarbetning eller 
inte.”

Företrädare för rättstjänsten deltog i det arbete som utfördes av den rådgivande grupp som 
behandlade omarbetningsförslaget. Efter deras yttrande och med hänsyn tagen till 
föredragandens rekommendationer anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte innebär 
några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana i förslaget eller i den rådgivande 
gruppens yttrande samt att förslaget, vad kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i 
tidigare rättsakter beträffar, enbart innebär att befintliga texter kodifieras, utan att på något 
sätt ändras i sak.
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Utskottet för rättsliga frågor rekommenderar sammanfattningsvis, med 22 röster för och inga 
nedlagda röster1, och efter att ha diskuterat förslaget vid sitt sammanträde den 1 mars 2012, 
att ert utskott, som är ansvarigt utskott, behandlar förslaget i enlighet med dess förslag samt i 
enlighet med artikel 87.

Högaktningsfullt

Klaus-Heiner Lehne

Bilaga: Yttrande från den rådgivande gruppen.

                                               
1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Klaus-Heiner Lehne (ordförande), Evelyn Regner 
(vice ordförande), Raffaele Baldassarre (vice ordförande), Françoise Castex (vice ordförande), Sebastian 
Valentin Bodu (vice ordförande), 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, Tadeusz 
Zwiefka.
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BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV 
DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH 

KOMMISSIONEN

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS
RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 10 januari 2012

YTTRANDE

TILL EUROPAPARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella 
instrument och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG 
(omarbetning)
COM(2011)0656 av den 20 oktober 2011 – 2011/0298(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, 
sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 10 och den 28 november 2011 för att bland 
annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid dessa sammanträden1, behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets 
direktiv, som syftar till en omarbetning av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om 
ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG, och konstaterade 
enhälligt följande.

1) När det gäller motiveringen skulle det, för att denna skulle ha utarbetats i full 
överensstämmelse med de relevanta kraven i det interinstitutionella avtalet, ha angetts exakt 
vilka bestämmelser i den tidigare rättsakten som inte ändras i förslaget, enligt vad som 
föreskrivs i punkt 6 a iii i detta avtal.
2) Följande ändringar av texten i förslaget till omarbetning borde ha markerats med den 
gråskuggning som normalt används för att markera ändringar av sakinnehållet:
– I skäl 37: strykningen av hela texten i nuvarande skäl 27 i direktiv 2004/39/EG.
– I skäl 61: tillägget av slutorden ”OTF-plattform eller en systematisk internhandlare”.

                                               
1 Gruppen förfogade över den engelska, den franska och den tyska språkversionen av förslaget och arbetade 
utifrån den engelska, som var textens originalversion.
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– I skäl 102: utbytet av ordet ”uppmuntrar” med orden ”säkerställer att”.
– I artikel 1.1: tillägget av slutorden ”leverantörer av datarapporteringstjänster och företag 
från tredjeland som tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet i 
unionen”.
– I artikel 1.3 första strecksatsen: tillägget av hänvisningen till en ny artikel 17.
– I artikel 1.3 fjärde strecksatsen: orden ”–80”.
– I artikel 1.3 femte strecksatsen: strykningen av uppgiften ”Artikel 71.1”.
– I artikel 2.1 iii: strykningen av orden ”utanför en reglerad marknad eller en MTF-plattform 
på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt genom att tillhandahålla ett system som är 
tillgängligt för tredje part i syfte att handla med vederbörande”.
– I artikel 5.2: strykningen av slutorden ”och 15”.
– I artikel 9.7: strykningen av orden ”de föreslagna ändringarna av ledningen för företaget 
skulle”.
– I artikel 16.1: tillägget av slutorden ”och i artikel 17”.
– I artikel 16.11: tillägget av orden ”och 7”.
– I artikel 18.1: strykningen av orden ”icke skönsmässiga”.
– I artikel 18.6: utbytet av den nuvarande hänvisningen till ”artikel 50.1” med en hänvisning 
till en ny ”artikel 72.1”.
– I artikel 24.1: utbytet av orden ”i punkterna 28” med orden ”denna artikel och i 
artikel 25”.
– I artikel 24.3 andra stycket: ordet ”bör”.
– I artikel 29.1: utbytet av orden ”får besluta att” med ordet ”ska”.
– I artikel 30.2 första stycket: strykningen av orden ”och l”.
– I artikel 36.2 andra stycket: utbytet av ordet ”får” med ordet ”ska”.
– I artikel 55.3 b: tillägget av slutorden ”och handelserfarenhet”.
– I artikel 92.1 fjärde stycket: tillägget av en avslutande punkt (f).
– I bilaga I, avsnitt C, punkt 10: strykningen av orden ”utsläppsrätter”.
3) I artikel 4.2.18, som motsvarar artikel 4.1.22 i direktiv 2004/39/EG, borde hänvisningen till 
”artikel 48” i den nu gällande texten ha anpassats så att den förstås som en hänvisning till 
”artikel 69”.
4) I artikel 36.9 första stycket, före ordet ”Esma”, skulle orden ”För att säkerställa enhetliga 
tillämpningsvillkor för denna artikel”, som utgör den inledande lydelsen i artikel 31.7 
tredje stycket i direktiv 2004/39/EG, ha funnits med och ha markerats med ”dubbel 
genomstrykning”.
5) I artikel 69.2 första stycket, som motsvarar artikel 48.2 första stycket i direktiv 
2004/39/EG, borde hänvisningen till ”artikel 23.4” i den nu gällande texten ha anpassats så 
att den förstås som en hänvisning till ”artikel 29.4”.
6) För att följa samtliga krav i punkt 7 i det interinstitutionella avtalet borde den omarbetade 
rättsakten dessutom innehålla följande delar som inte finns i det förslag till omarbetning som 
har lämnats in av kommissionen:
– En jämförelsetabell som ska bifogas i enlighet med punkt 7 b.
– En formulering i artikeln om upphävande där det anges att de skyldigheter som åligger 
medlemsstaterna under det upphävda direktivets tidsfrist för tillämpning inte ska beröras av 
upphävandet, i enlighet med punkt 7 c i, liksom att en tabell som innehåller en uppgift om 
denna period ska bifogas i enlighet med punkt 7 c ii.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga 
ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare 
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att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare 
rättsakterna tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av de befintliga 
rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.
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