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* 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 förordning om marknader för 
finansiella instrument och om ändring av förordning [EMIR] om OTC-derivat, centrala 
motparter och transaktionsregister
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0652),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0359/2011),

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

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
22 februari 20121,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena 
från utskottet för utveckling och utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A7-.../2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

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.

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 7

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att skapa större överblickbarhet på 
EU-marknaderna och lika 
konkurrensvillkor mellan olika 
handelsplatser är det nödvändigt att införa 
en ny kategori av organiserad 
handelsplattform (OTF-plattformar). 
Denna nya kategori definieras brett för att i 
dag och framöver kunna inbegripa alla 
typer av organiserade transaktioner och 
handelssystem som inte motsvarar 
existerande handelsplatsers funktioner eller 
regler. Lämpliga organisationskrav och 
regler om överblickbarhet som stöder 
effektiv prisbildning måste därför 
tillämpas. Den nya kategorin inbegriper 
matchningssystem som kan beskrivas som 
ett internt elektroniskt matchningssystem 
(broker crossing systems) som används av 
ett värdepappersföretag och utför 
kundorder gentemot andra kundorder. Den 
nya kategorin innefattar även system som 
är tillåtna för handel med derivat som är 
godtagbara för clearing och har tillräcklig 
likviditetsnivå. System där inga verkliga 
transaktioner äger rum eller inga avtal 
ingås, som anslagstavlor för att annonsera 
köp- och säljintressen, andra enheter för att 
sammanföra eller gruppera potentiella köp-
och säljintressen eller elektroniska 
bekräftelsetjänster efter handel, bör inte 
omfattas.

(7) För att skapa större överblickbarhet på 
EU-marknaderna och lika 
konkurrensvillkor mellan olika 
handelsplatser är det nödvändigt att införa 
en ny kategori av organiserad 
handelsplattform (OTF-plattformar) för 
obligationer, strukturerade finansiella 
produkter, utsläppsrätter och derivat. 
Denna nya kategori definieras brett för att i 
dag och framöver kunna inbegripa alla 
typer av organiserade transaktioner och 
handelssystem som inte motsvarar 
existerande handelsplatsers funktioner eller 
regler. Lämpliga organisationskrav och 
regler om överblickbarhet som stöder 
effektiv prisbildning måste därför 
tillämpas. Den nya kategorin inbegriper 
matchningssystem som kan beskrivas som 
ett internt elektroniskt matchningssystem 
(broker crossing systems) som används av 
ett värdepappersföretag och utför 
kundorder gentemot andra kundorder. Den 
nya kategorin innefattar även system som 
är tillåtna för handel med derivat som är 
godtagbara för clearing och har tillräcklig 
likviditetsnivå. System där inga verkliga 
transaktioner äger rum eller inga avtal 
ingås, som anslagstavlor för att annonsera 
köp- och säljintressen, andra enheter för att 
sammanföra eller gruppera potentiella köp-
och säljintressen eller elektroniska 
bekräftelsetjänster efter handel, bör inte 
omfattas.

Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Finanskrisen har uppenbarat särskilda (12) Finanskrisen har uppenbarat särskilda 
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svagheter i fråga om marknadsaktörernas 
tillgång till information om 
handelsmöjligheter och priser på 
finansiella instrument som inte är aktier, i 
synnerhet när det gäller tidpunkt, grad av 
storleksmässig diversifiering, likvärdig 
tillgång och tillförlitlighet. Det bör införas 
krav på insyn före och efter handel som 
beaktar de olika egenskaperna och 
marknadsstrukturerna hos specifika typer 
av instrument som inte är aktier. För att 
skapa ett sunt och överblickbart regelverk 
för alla berörda instrument bör dessa krav 
vara tillämpliga på obligationer och 
strukturerade finansiella produkter med 
tillhörande prospekt eller som tagits upp 
till handel på en reglerad marknad eller är 
föremål för handel på en MTF-plattform 
eller OTF-plattform, derivat som handlas 
eller tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller en MTF- eller OTF-
plattform eller som är godtagbar för central 
clearing samt, när det gäller insyn efter 
handel, derivat som rapporteras till centrala 
transaktionsregister. Således skulle endast 
de finansiella instrument som uteslutande 
handlas på OTC-marknaden och som 
anses vara särskilt icke-likvida eller är 
skräddarsydda undantas från insynskraven.

svagheter i fråga om marknadsaktörernas 
tillgång till information om 
handelsmöjligheter och priser på 
finansiella instrument som inte är aktier, i 
synnerhet när det gäller tidpunkt, grad av 
storleksmässig diversifiering, likvärdig 
tillgång och tillförlitlighet. Det bör införas 
krav på insyn före och efter handel som 
beaktar de olika egenskaperna och 
marknadsstrukturerna hos specifika typer 
av instrument som inte är aktier. För att 
skapa ett sunt och överblickbart regelverk 
för alla berörda instrument bör dessa krav 
vara tillämpliga på obligationer och 
strukturerade finansiella produkter med 
tillhörande prospekt eller som tagits upp 
till handel på en reglerad marknad eller är 
föremål för handel på en MTF-plattform 
eller OTF-plattform, derivat som handlas 
eller tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller en MTF- eller OTF-
plattform eller som är godtagbar för central 
clearing samt, när det gäller insyn efter 
handel, derivat som rapporteras till centrala 
transaktionsregister. Således skulle endast 
de finansiella instrument som är 
skräddarsydda undantas från insynskraven.

Or. en

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör anses vara en systematisk 
internhandlare om inte transaktionerna 
utförs tillfälligt, ad-hoc och oregelbundet 
utanför reglerade marknader, MTF- och 
OTF-plattformar. En systematisk 
internhandlare bör definieras som ett 

(16) Ett värdepappersföretag som utför 
kundorder med utnyttjande av eget kapital 
bör anses vara en systematisk 
internhandlare om inte transaktionerna 
utförs ad-hoc och oregelbundet utanför 
reglerade marknader, MTF- och OTF-
plattformar. Systematiska internhandlare 
bör definieras som värdepappersföretag 
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värdepappersföretag som på ett organiserat, 
frekvent och systematiskt sätt handlar för 
egen räkning genom att utföra kundorder 
utanför en reglerad marknad eller en MTF-
eller OTF-plattform. För att denna 
definition ska kunna tillämpas objektivt 
och ändamålsenligt på värdepappersföretag 
bör all bilateral handel med kunder vara 
relevant och kvantitativa kriterier 
komplettera kvalitativa kriterier vid 
fastställande av vilka värdepappersföretag 
som ska registreras som systematiska 
internhandlare i enlighet med artikel 21 i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 1287/2006 om genomförande av direktiv 
2004/39/EG. Medan en OTF-plattform är 
ett system eller en facilitet där flera tredje 
parters köp- och säljintressen interagerar i 
systemet bör en systematisk internhandlare 
inte tillåtas att sammanföra tredje parters 
köp- och säljintressen.

som på ett organiserat och systematiskt sätt 
handlar för egen räkning genom att utföra 
kundorder utanför en reglerad marknad, en 
MTF-plattform eller en OTF-plattform. För 
att denna definition ska kunna tillämpas 
objektivt och ändamålsenligt på 
värdepappersföretag bör all bilateral handel 
med kunder vara relevant och kvantitativa 
kriterier skulle kunna komplettera 
kvalitativa kriterier vid fastställande av 
vilka värdepappersföretag som ska 
registreras som systematiska internhandlare 
i enlighet med artikel 21 i kommissionens 
förordning (EG) nr 1287/2006 om 
genomförande av direktiv 2004/39/EG. 
Medan en OTF-plattform är ett system 
eller en facilitet där flera tredje parters köp-
och säljintressen interagerar i systemet bör 
en systematisk internhandlare inte tillåtas 
att sammanföra tredje parters köp- och 
säljintressen.

Or. en

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Syftet med denna förordning är inte att 
kraven på insyn före handel ska gälla för 
transaktioner som utförs på OTC-basis; 
utmärkande för dessa transaktioner är att 
de utförs ad-hoc och oregelbundet 
gentemot stora motparter och inom ramen 
för ett affärsförhållande som i sig 
kännetecknas av affärer som är större än 
den normala ordervolymen på 
marknaden, och att transaktionerna 
utförs utanför de system som normalt 
används av företaget för dess verksamhet 
som systematisk internhandlare.

(18) Det är lämpligt att se till att så mycket 
handel som möjligt som sker utanför 
reglerade handelsplatser äger rum i 
organiserade system som omfattas av 
lämpliga krav på transparens. Syftet med 
denna förordning är inte att kraven på 
insyn före handel ska gälla för 
OTC-transaktioner som inbegriper 
förstagångsemittering; utmärkande för 
dessa transaktioner är att instrumenten är 
skräddarsydda och utformade för de 
särskilda krav som ställs på stora
finansiella eller icke-finansiella 
motparter.

Or. en
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Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Esma bör övervaka 
investeringsprodukterna, även 
strukturerad inlåning och finansiella 
instrument som marknadsförs, 
distribueras eller säljs i unionen, och 
Esma bör kunna utreda nya 
investeringsprodukter eller finansiella 
instrument innan dessa marknadsförs,
distribueras eller säljs i unionen, i 
samarbete med de behöriga 
myndigheterna. Esma bör ges befogenhet 
att tillfälligt förbjuda eller begränsa 
marknadsföringen, distributionen eller 
försäljningen i unionen av vissa 
investeringsprodukter eller finansiella 
instrument, eller en viss typ av finansiell 
verksamhet eller praxis, förutsatt att vissa 
villkor i förordningen är uppfyllda. Esma 
bör också kunna införa sådana förbud 
eller begränsningar av försiktighetsskäl 
innan en investeringsprodukt eller ett 
finansiellt instrument har saluförts eller 
sålts till kunder, förutsatt att vissa villkor i 
förordningen är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Behöriga myndigheters befogenheter 
bör kompletteras med en tydlig mekanism 
för att förbjuda eller begränsa saluföring, 
distribution och försäljning av någon typ 
av finansiellt instrument som väcker 

(24) Behöriga myndigheter bör övervaka 
investeringsprodukter, bland annat 
strukturerad inlåning, och finansiella 
instrument, som marknadsförs, 
distribueras eller säljs i eller från den 
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allvarliga betänkligheter i fråga om 
investerarskyddet, finansmarknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten i hela eller delar av 
finanssystemet, i kombination med en 
lämplig samordning av och 
beredskapsbefogenheter för Esma. För att 
dessa befogenheter ska kunna utövas bör 
ett antal särskilda villkor vara uppfyllda.

berörda medlemsstaten. Behöriga 
myndigheters befogenheter bör 
kompletteras med en tydlig mekanism för 
att förbjuda eller begränsa marknadsföring, 
distribution och försäljning av någon typ 
av investeringsprodukt eller finansiellt 
instrument som väcker allvarliga 
betänkligheter i fråga om 
investerarskyddet, finansmarknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten i hela eller delar av 
finanssystemet, i kombination med en 
lämplig samordning av och 
beredskapsbefogenheter för Esma. För att 
dessa befogenheter ska kunna utövas bör 
ett antal särskilda villkor vara uppfyllda.
När dessa villkor har uppfyllts bör den 
behöriga myndigheten kunna införa ett 
förbud eller en begränsning av 
försiktighetsskäl innan en 
investeringsprodukt eller ett finansiellt 
instrument har saluförts, distribuerats 
eller sålts till kunder.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Krav bör även ställas på att 
handelplatser ska ge tillträde, däribland till 
transaktionsuppgifter, på ett öppet och 
icke-diskriminerande sätt för centrala 
motparter som önskar cleara transaktioner 
som utförs på handelsplatsen. Vidare bör 
centrala motparter och andra handelsplatser 
på ett icke-diskriminerande sätt få sådana 
licenser för och sådan tillgång till uppgifter 
om index eller andra referensvärden som 
behövs för att fastställa värdet på 
finansiella instrument. Målsättningen med 
att eliminera hinder och diskriminerande 

(33) Krav bör även ställas på att 
handelplatser ska ge tillträde, däribland till 
transaktionsuppgifter, på ett öppet och 
icke-diskriminerande sätt för centrala 
motparter som önskar cleara transaktioner 
som utförs på handelsplatsen. En central 
motparts tillträde till en handelsplats bör 
möjliggöra arrangemang som innebär att 
flera centrala motparter använder 
transaktionsuppgifter från samma 
handelsplats. Detta bör emellertid inte 
leda till samverkan för clearing av derivat 
eller skapa fragmentering av likviditeten.
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praxis är att förbättra konkurrensen vid 
clearing av och handel med finansiella 
instrument för att inom unionen minska 
investerings- och lånekostnaderna, 
eliminera ineffektiviteter och främja 
innovation på unionens marknader. 
Kommissionen bör fortsätta att nära 
övervaka hur efterhandelsinfrastrukturen 
utvecklas framledes och vid behov ingripa 
för att förhindra konkurrenssnedvridning 
på den inre marknaden.

Vidare bör centrala motparter och andra 
handelsplatser på ett icke-diskriminerande 
sätt få sådana licenser för och sådan 
tillgång till uppgifter om index eller andra 
referensvärden som behövs för att fastställa 
värdet på finansiella instrument. 
Målsättningen med att eliminera hinder och 
diskriminerande praxis är att förbättra 
konkurrensen vid clearing av och handel 
med finansiella instrument för att inom 
unionen minska investerings- och 
lånekostnaderna, eliminera ineffektiviteter 
och främja innovation på unionens 
marknader. Kommissionen bör fortsätta att 
nära övervaka hur 
efterhandelsinfrastrukturen utvecklas 
framledes och vid behov ingripa för att 
förhindra konkurrenssnedvridning på den 
inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Kommissionen bör få befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget. Delegerade akter 
bör framför allt antas för att precisera
vissa definitioner och närmare fastställa 
kraven på insyn före och efter handel, 
detaljerade villkor för undantag från kraven 
på insyn före handel, arrangemang för att 
skjuta upp offentliggörande av uppgifter 
efter handel, kriterier för tillämpning av 
kraven på insyn före handel för 
systematiska internhandlare, särskilda 
kostnadsrelaterade bestämmelser som avser 
tillgången på marknadsdata, kriterier för att 
bevilja eller neka tillträde mellan 
handelsplatser och centrala motparter och 
ytterligare villkor då hot mot 
investerarskyddet, finansmarknadernas 

(38) Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget med avseende 
på preciseringen av vissa definitioner, och 
närmare fastställa kraven på insyn före och 
efter handel, detaljerade villkor för 
undantag från kraven på insyn före handel, 
arrangemang för att skjuta upp 
offentliggörande av uppgifter efter handel, 
kriterier för tillämpning av kraven på insyn 
före handel för systematiska 
internhandlare, särskilda 
kostnadsrelaterade bestämmelser som avser 
tillgången på marknadsdata, kriterier för att 
bevilja eller neka tillträde mellan 
handelsplatser och centrala motparter och 
ytterligare villkor då hot mot 
investerarskyddet, finansmarknadernas 
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korrekta funktion och deras integritet samt 
stabiliteten i hela eller delar av unionens 
finanssystem kan motivera att Esma vidtar 
åtgärder.

korrekta funktion och deras integritet samt 
stabiliteten i hela eller delar av unionens 
finanssystem kan motivera att Esma vidtar 
åtgärder. Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, också på 
expertnivå. När kommissionen förbereder 
och utarbetar delegerade akter bör den se 
till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och
rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Genomförandebefogenheterna 
beträffande beslut om fastställande av 
likvärdighet i fråga om tredjeländers 
regelverk och tillsynssystem när det gäller 
tjänster som tillhandahålls av 
tredjelandsföretag 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.

(39) I syfte att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning 
bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör avse beslut om 
fastställande av likvärdighet i fråga om 
tredjeländers regelverk och tillsynssystem 
när det gäller tjänster som tillhandahålls av 
tredjelandsföretag 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.

Or. en

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Skäl 42
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Kommissionen bör, genom 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och artiklarna 10–
14 i förordning (EU) nr 1093/2010, anta 
tekniska standarder för tillsyn som 
utarbetats av Esma enligt artikel 23 om 
transaktionsrapporternas innehåll och 
specifikationer, artikel 26 om 
likviditetskriterierna för derivat som anses 
omfattas av ett krav om handel på 
organiserade handelsplatser samt artikel 36 
om den information som det sökande 
tredjelandsföretaget ska tillhandahålla 
Esma i sin registreringsansökan.

(42) Kommissionen bör anta tekniska 
standarder för tillsyn som utarbetats av 
Esma enligt artikel 23 om 
transaktionsrapporternas innehåll och 
specifikationer, som specificerar de typer 
av derivatkontrakt som har en direkt, 
väsentlig och förutsebar effekt inom 
unionen, och som specificerar huruvida 
en derivatkategori som förklarats 
omfattas av clearingkravet enligt 
förordning (EU) nr …/… [EMIR] eller en 
relevant underkategori enbart får handlas 
på organiserade handelsplattformar, 
artikel 26 om likviditetskriterierna för 
derivat som anses omfattas av ett krav om 
handel på organiserade handelsplatser samt 
artikel 36 om den information som det 
sökande tredjelandsföretaget ska 
tillhandahålla Esma i sin 
registreringsansökan. 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 11
Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Kommissionen bör också ges 
befogenhet att anta tekniska standarder 
för genomförande genom 
genomförandeakter enligt artikel 291 i 
EUF-fördraget och artikel 15 i förordning 
(EU) nr 1095/2010. Esma bör få i 
uppdrag att utarbeta tekniska standarder 
för genomförande, som ska läggas fram 
för kommissionen och som i fråga om 

utgår
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artikel 26 specificerar huruvida en 
derivatkategori som förklarats omfattas av 
clearingkravet enligt förordning (Emir) 
eller relevanta underkategorier enbart får 
handlas på organiserade 
handelsplattformar.

Or. en

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Produktinterventionsbefogenheter för 
behöriga myndigheter och Esma samt 
befogenheter för Esma i fråga om 
positionsförvaltning och positionslimiter.

(e) Produktinterventionsbefogenheter för 
behöriga myndigheter och Esma.

Or. en

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna förordning ska tillämpas på 
värdepappersföretag, kreditinstitut
auktoriserade enligt direktiv [nya MiFID] 
när de tillhandahåller en eller flera 
investeringstjänster och/eller utför 
investeringsverksamhet samt reglerade 
marknader.

2. Denna förordning ska tillämpas på 
kreditinstitut och värdepappersföretag 
auktoriserade enligt direktiv …/…/EU 
[nya MiFID] när kreditinstitutet eller 
värdepappersföretaget tillhandahåller en 
eller flera investeringstjänster och/eller 
utför investeringsverksamhet, samt på 
reglerade marknader.

Or. en

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) systematisk internhandlare: ett 
värdepappersföretag som på ett organiserat, 
frekvent och systematiskt sätt handlar för 
egen räkning genom att utföra kundorder 
utanför en reglerad marknad, en MTF- eller 
OTF-plattform.

(3) ett värdepappersföretag som på ett 
organiserat och systematiskt sätt handlar 
för egen räkning genom att utföra 
kundorder utanför en reglerad marknad, en 
MTF- eller OTF-plattform i ett bilateralt 
system.

Or. en

Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) bilateralt system: ett system som 
sammanför eller underlättar 
sammanförandet av köp- och säljintressen 
i finansiella instrument där 
värdepappersföretaget som driver systemet 
handlar för egen räkning genom att 
utföra kundorder i systemet.  

Or. en

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) organiserad handelsplattform 
(OTF-plattform): ett system eller en 
facilitet, som inte är en reglerad marknad 
eller MTF-plattform, som drivs av ett 
värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör, inom vilket flera 
tredje parters köp- och säljintressen i 
finansiella instrument kan interagera inom 
systemet så att detta leder till ett avtal i 
enlighet med bestämmelserna i 

(7) organiserad handelsplattform 
(OTF-plattform): ett multilateralt system 
eller en multilateral facilitet, som inte är 
en reglerad marknad eller MTF-plattform, 
som drivs av ett värdepappersföretag eller 
en marknadsplatsoperatör, inom vilket flera 
tredje parters köp- och säljintressen i 
obligationer, strukturerade finansiella 
produkter, utsläppsrätter eller derivat kan 
interagera inom systemet så att detta leder 
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avdelning II i direktiv [nya MiFID]. till ett avtal i enlighet med bestämmelserna 
i avdelning II i direktiv …/…/EU [nya 
MiFID].

Or. en

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) multilateralt system: ett system som 
sammanför eller underlättar 
sammanförandet av köp- och säljintressen 
i finansiella instrument, oavsett det 
faktiska antal order som genomförs 
genom de transaktioner som följer av 
dessa.  

Or. en

Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) behörig myndighet: den myndighet 
som varje medlemsstat utsett i enlighet 
med artikel 48 i direktiv [nya MiFID], om 
inte annat anges i det direktivet. godkänt 
publiceringsarrangemang:

(17) den myndighet som varje medlemsstat 
utsett i enlighet med artikel 69 i 
direktiv …/…/EU [nya MiFID], om inte 
annat anges i det direktivet. godkänt 
publiceringsarrangemang:

Or. en

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) tillhandahållare av konsoliderad 
handelsinformation: en person auktoriserad 
i enlighet med direktiv [nya MiFID] att 
samla in rapporter om handeln med de 
finansiella instrument som förtecknas i 
artiklarna [5, 6, 11 och 12] i denna 
förordning från reglerade marknader, 
MTF-plattformar, OTF-plattformar och 
godkända publiceringsarrangemang samt 
konsolidera dem till ett kontinuerligt 
elektroniskt informationsflöde med 
uppgifter i realtid om priser och volymer 
per finansiellt instrument.

(19) tillhandahållare av konsoliderad 
handelsinformation: en person auktoriserad 
i enlighet med direktiv …/…/EU [nya 
MiFID] att samla in rapporter om handeln 
med de finansiella instrument som 
förtecknas i artiklarna 5, 6, 11 och 12 i 
denna förordning från reglerade 
marknader, MTF-plattformar, 
OTF-plattformar och godkända 
publiceringsarrangemang samt konsolidera 
dem till ett kontinuerligt elektroniskt 
informationsflöde med uppgifter i realtid 
och, i de fall som avses i artikel 66.1 och 
66.2 i direktiv …/…/EU [nya MiFID], 
uppgifter med fördröjning om priser och 
volymer per finansiellt instrument.

Or. en

Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) ledningsorgan: det styrande organet 
hos en tillhandahållare av 
handelsinformation, med tillsyns- och 
ledningsansvar, som har yttersta 
beslutsfattande ansvar och mandat att 
fastställa enhetens strategi, mål och 
övergripande styrning. Ledningsorganet 
ska inkludera personer som faktiskt leder 
ett företags verksamhet. tillsynsfunktion:

(21) ledningsorgan: det styrande organet 
hos ett värdepappersföretag, en 
marknadsplatsoperatör eller en 
tillhandahållare av handelsinformation, 
med tillsyns- och ledningsansvar, som har 
yttersta beslutsfattande ansvar och mandat 
att fastställa strategi, mål och övergripande 
styrning för värdepappersföretaget, 
marknadsplatsoperatören eller 
tillhandahållaren av handelsinformation,
och det ska även inbegripa personer som 
faktiskt leder ett företags verksamhet. 

Or. en
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Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) tillsynsfunktion: ledningsorganet när 
det utövar sin tillsyns i form av att 
kontrollera och övervaka ledningens 
beslut. personer i ledande befattning:

utgår

Or. en

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) personer i ledande befattning: 
personer som utövar verkställande 
funktioner hos en tillhandahållare av 
handelsinformation och som är ansvariga 
och redovisningsskyldiga för den löpande 
verksamheten. referensvärde:

utgår

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) samverkansöverenskommelse: en 
överenskommelse om samverkan i den 
mening som avses i artikel 2.1.9 i 
förordning (EU) nr…/… [EMIR].

Or. en
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Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) investeringstjänster och 
investeringsverksamhet: de tjänster och 
den verksamhet som definieras i 
artikel 4.1.2 i direktiv [nya MiFID]. 

(27) investeringstjänster och 
investeringsverksamhet: tjänster och 
verksamhet i den mening som avses i 
artikel 4.2.1 i direktiv …/…/EU [nya 
MiFID].

Or. en

Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) grossistenergiprodukt: sådana kontrakt 
och derivat som definieras i artikel 2.4 i 
förordning [Remit].

(29) grossistenergiprodukt: kontrakt och 
derivat i den mening som avses i artikel 
2.4 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1227/2011 av den 
25 oktober 2011 om integritet och 
öppenhet på grossistmarknaderna för 
energi¹.

______________
1 EUT L 326, 8.12.2011, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De definitioner som fastställs i punkt 1
ska även gälla för tillämpningen av direktiv 
[nya MiFID].

2. De definitioner som fastställs i artikel 
4.1 i direktiv …/…/EU [nya MiFID] ska 
även gälla för tillämpningen av denna 
förordning.
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Or. en

Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som preciserar vissa 
tekniska detaljer i definitionerna i punkt 1, 
för att anpassa dem till 
marknadsutvecklingen.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
41, som preciserar vissa tekniska detaljer i 
definitionerna i led 3, 3a, 7, 7a, 10-16, 18-
26a, 28 och 29 i punkt 1 i denna artikel, 
för att anpassa dem till 
marknadsutvecklingen. 

Or. en

Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-eller OTF-plattform ska 
offentliggöra aktuella köp- och säljbud och 
orderdjupet vid de priser som visas i deras 
system för aktier, depåbevis, börshandlade 
fonder, certifikat och andra liknande 
finansiella instrument som tagits upp till 
handel eller som handlas på en MTF- eller 
OTF-plattform. Detta krav ska även gälla 
för genomförbara intresseanmälningar. 
Reglerade marknader, värdepappersföretag 
och marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska under den 
tid då marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform ska offentliggöra aktuella 
köp- och säljbud och orderdjupet vid de 
priser som visas i deras system för aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument 
som tagits upp till handel eller som handlas 
på en MTF-plattform. Detta krav ska även 
gälla för genomförbara 
intresseanmälningar. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform ska under den tid då 
marknaderna normalt är öppna 
kontinuerligt offentliggöra denna 
information.

Or. en
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Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska på rimliga 
affärsvillkor och på icke-diskriminerande 
grunder ge tillträde till de arrangemang de 
använder för att offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 till 
värdepappersföretag som enligt artikel 13 
är skyldiga att offentliggöra sina bud i 
fråga om aktier, depåbevis, börshandlade 
fonder, certifikat och andra liknande 
finansiella instrument.

2. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform ska på rimliga affärsvillkor 
och på icke-diskriminerande grunder ge 
tillträde till de arrangemang de använder 
för att offentliggöra den information som 
avses i punkt 1 till värdepappersföretag 
som enligt artikel 13 är skyldiga att 
offentliggöra sina bud i fråga om aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument.

Or. en

Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter ska, i de fall som 
definieras i punkt 3, på grundval av 
marknadsmodell, ordertyp och ordervolym 
kunna medge undantag från kravet för 
reglerade marknader, värdepappersföretag 
eller marknadsplatsoperatörer som driver 
en MTF- eller OTF-plattform att 
offentliggöra den information som avses i 
artikel 3.1. Behöriga myndigheter ska 
framför allt kunna medge undantag från 
detta krav när det gäller order av större 
omfattning än normalt på marknaden för 
ifrågavarande aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat och andra 
liknande finansiella instrument eller typer 
av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 

1. Behöriga myndigheter ska, i de fall som 
definieras i punkt 3, på grundval av 
marknadsmodell, ordertyp och ordervolym 
kunna medge undantag från kravet för 
reglerade marknader, värdepappersföretag 
eller marknadsplatsoperatörer som driver 
en MTF-plattform att offentliggöra den 
information som avses i artikel 3.1. 
Behöriga myndigheter ska framför allt 
kunna medge undantag från detta krav när 
det gäller order av större omfattning än 
normalt på marknaden för ifrågavarande 
aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat och andra liknande finansiella 
instrument eller typer av aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat eller andra 
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certifikat eller andra liknande finansiella 
instrument.

liknande finansiella instrument.

Or. en

Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-eller OTF-plattform ska 
offentliggöra pris, volym och tidpunkt för 
de transaktioner som utförts med aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument 
som tagits upp till handel eller som handlas 
på en MTF- eller OTF-plattform. 
Reglerade marknader, värdepappersföretag 
och marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra alla uppgifter som rör sådana 
transaktioner så nära realtid som det är 
tekniskt möjligt.

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform ska offentliggöra pris, 
volym och tidpunkt för de transaktioner 
som utförts med aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat och andra 
liknande finansiella instrument som tagits 
upp till handel eller som handlas på en 
MTF-plattform. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform ska offentliggöra alla 
uppgifter som rör sådana transaktioner så 
nära realtid som det är tekniskt möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 32
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska på rimliga 
affärsvillkor och på icke-diskriminerande 
grunder ge tillträde till de arrangemang de 
använder för att offentliggöra den 
information som avses i punkt 1 till 

2. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform ska på rimliga affärsvillkor 
och på icke-diskriminerande grunder ge 
tillträde till de arrangemang de använder 
för att offentliggöra den information som 
avses i punkt 1 till värdepappersföretag 
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värdepappersföretag som enligt artikel 19 
är skyldiga att offentliggöra närmare 
uppgifter om sina transaktioner med aktier, 
depåbevis, börshandlade fonder, certifikat 
och andra liknande finansiella instrument.

som enligt artikel 19 är skyldiga att 
offentliggöra närmare uppgifter om sina 
transaktioner med aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat och andra 
liknande finansiella instrument.

Or. en

Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Behöriga myndigheter ska kunna ge 
reglerade marknader tillstånd att skjuta upp 
offentliggörandet av uppgifter om 
transaktioner, baserat på deras typ eller 
volym. Behöriga myndigheter ska framför 
allt kunna tillåta att offentliggörandet 
skjuts upp när det gäller transaktioner av 
större omfattning än normalt på marknaden 
för ifrågavarande aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat och andra 
liknande finansiella instrument eller typer 
av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat eller liknande finansiella 
instrument. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska på förhand 
inhämta tillstånd från behöriga 
myndigheter för de föreslagna 
arrangemangen för uppskjutet 
offentliggörande och tydligt informera 
marknadsaktörer och allmänheten om 
dessa arrangemang. Esma ska övervaka hur 
undantagen för ett uppskjutet 
offentliggörande tillämpas och lägga fram 
en årlig rapport för kommissionen om hur 
de används i praktiken.

1. Behöriga myndigheter ska kunna ge 
reglerade marknader tillstånd att skjuta upp 
offentliggörandet av uppgifter om 
transaktioner, baserat på deras typ eller 
volym. Behöriga myndigheter ska framför 
allt kunna tillåta att offentliggörandet 
skjuts upp när det gäller transaktioner av 
större omfattning än normalt på marknaden 
för ifrågavarande aktier, depåbevis, 
börshandlade fonder, certifikat och andra
liknande finansiella instrument eller typer 
av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, 
certifikat eller liknande finansiella 
instrument. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform ska på förhand inhämta 
tillstånd från behöriga myndigheter för de 
föreslagna arrangemangen för uppskjutet 
offentliggörande och tydligt informera 
marknadsaktörer och allmänheten om 
dessa arrangemang. Esma ska övervaka hur 
undantagen för ett uppskjutet 
offentliggörande tillämpas och lägga fram 
en årlig rapport för kommissionen om hur 
de används i praktiken.

Or. en
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Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 35
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Villkoren för att ge tillstånd till en 
reglerad marknad, ett värdepappersföretag, 
däribland en systematisk internhandlare, 
eller ett värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör som driver en 
MTF- eller OTF-plattform att skjuta upp 
offentliggörandet av transaktioner, och de 
kriterier som ska gälla när det fastställs för 
vilka transaktioner man på grundval av 
volym eller typ av aktie, depåbevis, 
börshandlad fond, certifikat eller liknande 
finansiellt instrument kan tillåta att 
offentliggörandet skjuts upp för varje 
enskild kategori av finansiellt instrument.

(b) Villkoren för att ge tillstånd till en 
reglerad marknad, ett värdepappersföretag, 
däribland en systematisk internhandlare, 
eller ett värdepappersföretag eller en 
marknadsplatsoperatör som driver en 
MTF-plattform att skjuta upp 
offentliggörandet av transaktioner, och de 
kriterier som ska gälla när det fastställs för 
vilka transaktioner man på grundval av 
volym eller typ av aktie, depåbevis, 
börshandlad fond, certifikat eller liknande 
finansiellt instrument kan tillåta att 
offentliggörandet skjuts upp för varje 
enskild kategori av finansiellt instrument.

Or. en

Ändringsförslag 36
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 37
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Behöriga myndigheter ska, i enlighet 
med punkt 7, kunna medge undantag från 
kravet för reglerade marknader, 
värdepappersföretag eller 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF-plattform att offentliggöra den 
information som avses i artikel 7.1 på 
grundval av ordertyp, ordervolym och 
handelsmetod. Behöriga myndigheter ska 
framför allt ha möjlighet att göra undantag 
från detta krav när det gäller order av större 
omfattning än normalt på marknaden för 
ifrågavarande obligationer, strukturerade 
finansiella produkter, utsläppsrätter och 
derivat eller typ av obligation, strukturerad 
finansiell produkt, utsläppsrätt eller 
derivat.

Or. en
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Ändringsförslag 38
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) marknadsmodell, utgår

Or. en

Ändringsförslag 39
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) särdrag hos handeln med en produkt, utgår

Or. en

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 41
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 42
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 43
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader och MTF- och 
OTF-plattformar ska på rimliga 
affärsvillkor göra de uppgifter som avses i 
artiklarna 3–10 tillgängliga för 
allmänheten. Uppgifterna ska 

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

allmänheten. Uppgifterna ska 
tillhandahållas kostnadsfritt 15 minuter 
efter det att en transaktion har 
offentliggjorts.

Or. en

Ändringsförslag 44
Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -13a
Skyldighet att handla OTC genom 

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

Or. en

Ändringsförslag 45
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 46
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den behöriga myndigheten för den 
likviditetsmässigt mest relevanta 
marknaden, såsom den definieras i 
artikel 23, ska för varje aktie, depåbevis, 
börshandlad fond, certifikat eller annat 
liknande finansiellt instrument minst en 
gång per år, på grundval av det aritmetiska 
medelvärdet av de order som utförts på 
marknaden för det finansiella instrumentet 

6. Den behöriga myndigheten för den 
likviditetsmässigt mest relevanta 
marknaden, såsom den definieras i 
artikel 23, ska för varje aktie, depåbevis, 
börshandlad fond, certifikat eller annat 
liknande finansiellt instrument minst en 
gång per år, på grundval av det aritmetiska 
medelvärdet av de order som utförts på 
marknaden för det finansiella instrumentet 
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i fråga, avgöra vilken kategori av 
finansiellt instrument som det aktuella 
finansiella instrumentet tillhör. Denna 
information ska offentliggöras för alla 
marknadsaktörer.

i fråga, avgöra vilken kategori av 
finansiellt instrument som det aktuella 
finansiella instrumentet tillhör. Denna 
information ska offentliggöras för alla 
marknadsaktörer och vidarebefordras till 
Esma, som ska offentliggöra den på sin 
webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 47
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Behöriga myndigheter och Esma ska 
övervaka tillämpningen av artikel 17 vad 
avser de volymer vid vilka bud görs 
tillgängliga för kunder till 
värdepappersföretaget respektive för andra 
marknadsaktörer vad avser företagets 
övriga handelsverksamhet, samt i vilken 
grad buden återspeglar de rådande 
marknadsvillkoren vid transaktioner med 
samma eller liknande instrument på 
reglerade marknader eller på MTF- eller 
OTF-plattformar. Inom …* ska Esma 
rapportera till kommissionen om 
tillämpningen av artikel 17. Vid betydande 
budavgivning och handel alldeles över den 
tröskel som avses i artikel 17.3 eller 
utanför de rådande marknadsvillkoren, ska 
Esma rapportera till kommissionen före 
denna tidsfrist.

________________
*EUT, för in datum: 24 månader efter det 
att denna förordning trätt i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag 48
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 49
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 50
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 51
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

_____________
*EUT, för in datum: 12 månader efter det 
att denna förordning trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 52
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

9. Senast den …* ska Esma rapportera till 
kommissionen om denna artikels 
tillämpning, inbegripet huruvida formatet 
för och innehållet de transaktionsrapporter 
som mottas och utbyts mellan behöriga 
myndigheter gör det möjligt att i enlighet 
med artikel 21 övervaka 
värdepappersföretagens verksamhet på ett 
övergripande sätt. Kommissionen får vidta 
åtgärder för att föreslå ändringar, bland 
annat föreskrifter om att transaktioner ska 
vidarebefordras till ett system utsett av 
Esma i stället för till behöriga myndigheter, 
vilket system möjliggör för relevanta 
behöriga myndigheter att få tillträde till all 
den information som rapporteras enligt 
denna artikel. Kommissionen ska 
överlämna Esmas rapport till 
Europaparlamentet och rådet.
_____________
*EUT, för in datum: 24 månader efter det 
att denna förordning trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 53
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen får i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 42 anta 
beslut som fastställer att regelverket och 
tillsynssystemet i ett tredjeland säkerställer 
att en handelsplats som är godkänd i det 
tredjelandet uppfyller rättsligt bindande 
krav som är likvärdiga med de krav på 
handelsplatser enligt punkt 1 a–c som 
följer av denna förordning, direktiv [nya 
MiFID] och förordning [nya MAR], och 
när dessa rättsligt bindande krav är föremål 

4. Kommissionen får i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 42.2 anta beslut som fastställer att 
regelverket och tillsynssystemet i ett 
tredjeland säkerställer att en handelsplats 
som är godkänd i det tredjelandet uppfyller 
rättsligt bindande krav som är likvärdiga 
med de krav på handelsplatser enligt punkt 
1 a–c i denna artikel som följer av denna 
förordning, direktiv …/…/EU [nya MiFID] 
och förordning (EU) nr …/… [nya MAR], 



PE485.888v01-00 34/56 PR\895737SV.doc

SV

för effektiv övervakning och kontroll av 
efterlevnaden i det tredjelandet.

och när dessa rättsligt bindande krav är
föremål för effektiv övervakning och 
kontroll av efterlevnaden i det tredjelandet.

Or. en

Ändringsförslag 54
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den …*.
Kommissionen ska få befogenhet att anta 
de tekniska standarder för tillsyn som 
avses i första stycket, i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.
_____________
*EUT, för in datum: 12 månader efter det 
att denna förordning trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 55
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för genomförande för att ange 
följande:

Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn för att ange följande:

Or. en

Ändringsförslag 56
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 57
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska få befogenhet att anta 
de förslag till tekniska standarder för 
tillsyn som avses i första stycket i enlighet 
med artiklarna 10-14 i förordning (EU) 
nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 58
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 59
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 60
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Esma ska till följd av det meddelande som 
avses i första stycket offentliggöra en 
förslagsinfordran avseende handel med de 
aktuella derivaten på de handelsplatser som 
avses i artikel 24.1.

Or. en
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Ändringsförslag 61
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Så snart en väsentlig ändring sker i fråga 
om något av de kriterier som beskrivs i 
punkt 2 ska Esma i enlighet med punkt 1 
till kommissionen överlämna ett nytt 
förslag till tekniska standarder för tillsyn
som ändrar, tillfälligt upphäver eller 
återkallar de existerande tekniska 
standarderna för tillsyn. Esma kan, i 
tillämpliga fall, först samråda med 
tredjeländers behöriga myndigheter. 
Kommissionen ska få befogenhet att ändra, 
tillfälligt upphäva eller återkalla 
existerande tekniska standarder för tillsyn i 
enlighet med artiklarna 10-14 i förordning 
(EU) nr 1095/2010.

Or. en

Ändringsförslag 62
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn som specificerar 
villkoren för tillämpning av punkt 2 b.

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

Kommissionen ska få befogenhet att anta 
de tekniska standarder för tillsyn som 
avses i första stycket, i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
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förordning (EU) nr 1095/2010.
______________
*EUT, för in datum: 12 månader efter det 
att denna förordning trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. När det gäller överlåtbara värdepapper 
och penningmarknadsinstrument får 
handelsplatsens behöriga myndighet endast 
neka en central motpart tillträde till en 
handelsplats när ett tillträde skulle äventyra 
finansmarknadernas friktionsfria eller 
korrekta funktion. När det gäller andra 
finansiella instrument ska den centrala 
motparten beviljas tillgång till en 
handelsplats endast om detta inte 
förutsätter samverkan eller hotar en 
smidig och väl fungerande marknad, 
särskilt på grund av fragmentering av 
likviditeten, och handelsplatsen har infört 
en adekvat mekanism mot sådan 
fragmentering.

Om en behörig myndighet nekar tillträde 
på sådana grunder ska den utfärda sitt 
beslut inom två månader från mottagandet 
av en ansökan enligt punkt 2 och lämna en 
fullständig förklaring till handelsplatsen 
och den centrala motparten, inbegripet de 
underlag som beslutet grundar sig på.

4a. Om en behörig myndighet nekar 
tillträde på sådana grunder ska den utfärda 
sitt beslut inom två månader från 
mottagandet av en ansökan enligt punkt 2 
och lämna en fullständig förklaring till 
handelsplatsen och den centrala motparten, 
inbegripet de underlag som beslutet 
grundar sig på.

Or. en
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Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 65

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn i syfte att specificera 
begreppet fragmentering av likviditeten. 
Dessa förslag till tekniska standarder för 
tillsyn ska, där så är möjligt, återspegla de 
tekniska standarder för tillsyn som 
antagits av kommissionen enligt artikel 5a 
i förordning (EU) nr …/… [EMIR].
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den …*.
Kommissionen ska få befogenhet att anta 
de tekniska standarder för tillsyn som 
avses i första stycket, i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
förordning (EU) nr 1095/2010.
______________
*EUT, för in datum: 12 månader efter det 
att denna förordning trätt i kraft.
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Or. en

Ändringsförslag 66
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Esma ska i enlighet med artikel 9.2 i 
förordning (EU) nr 1095/2010 övervaka 
investeringsprodukterna, även 
strukturerad inlåning och finansiella 
instrument som marknadsförs, 
distribueras eller säljs i unionen, och 
Esma får aktivt utreda nya 
investeringsprodukter eller finansiella 
instrument innan dessa marknadsförs, 
distribueras eller säljs i unionen, i 
samarbete med de behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 67

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) marknadsföring, distribution eller 
försäljning av vissa investeringsprodukter, 
även strukturerad inlåning, finansiella 
instrument eller finansiella instrument med 
vissa särskilda egenskaper, eller    

Or. en

Ändringsförslag 68
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De regler som enligt 
unionslagstiftningen är tillämpliga på det 
berörda finansiella instrumentet eller den 
berörda finansiella verksamheten avvärjer 
inte hotet.

(b) De regler som enligt 
unionslagstiftningen är tillämpliga på den 
berörda investeringsprodukten, det 
berörda finansiella instrumentet eller den 
berörda finansiella verksamheten avvärjer 
inte hotet.

Or. en

Ändringsförslag 69
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När villkoren i första stycket har uppfyllts 
kan Esma av försiktighetsskäl införa det 
förbud eller den begränsning som anges i 
punkt 1 innan en investeringsprodukt 
eller ett finansiellt instrument har 
saluförts, distribuerats eller sålts till 
kunder.

Or. en

Ändringsförslag 70
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Innan Esma fattar ett beslut enligt 
punkt 1 kan Esma meddela sin avsikt att 
förbjuda eller begränsa en 
investeringsprodukt eller ett finansiellt 
instrument, såvida inte vissa förändringar 
görs av investeringsproduktens eller det 
finansiella instrumentets egenskaper 
inom en fastställd tidsram.

Or. en
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Ändringsförslag 71
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Esma ska ompröva ett förbud eller en 
begränsning enligt punkt 1 med lämpliga 
intervall och minst var tredje månad. Om 
förbudet eller begränsningen inte förnyas 
efter denna tremånadersperiod upphör 
förbudet eller begränsningen automatiskt 
att gälla.

6. Esma ska ompröva ett förbud eller en 
begränsning enligt punkt 1 med lämpliga 
intervall och minst var tredje månad. Om 
förbudet eller begränsningen införs för att 
skydda investerare ska Esma ompröva 
förbudet eller begränsningen en gång per 
år. Om förbudet eller begränsningen inte 
förnyas efter denna tremånaders- eller 
ettårsperiod upphör förbudet eller 
begränsningen automatiskt att gälla.

Or. en

Ändringsförslag 72
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

8. Kommissionen ska, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som specificerar de kriterier 
och faktorer som Esma ska beakta vid 
fastställandet av när sådana hot mot 
investerarskyddet eller mot 
finansmarknadernas korrekta funktion och 
integritet eller mot stabiliteten i hela eller 
delar av unionens finansiella system som 
avses i punkt 2 a uppstår. Dessa 
delegerade akter ska garantera att Esma 
vid behov kan agera av försiktighetsskäl 
och inte tvingas vänta tills produkten eller 
det finansiella instrumentet har saluförts, 
eller typen av verksamhet eller praxis har 
genomförts, innan Esma vidtar åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 73
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Behöriga myndigheter ska övervaka 
investeringsprodukterna, även 
strukturerad inlåning och finansiella 
instrument som marknadsförs, 
distribueras eller säljs i eller från 
respektive medlemsstat och får aktivt 
utreda nya investeringsprodukter eller 
finansiella instrument innan dessa 
marknadsförs, distribueras eller säljs i  
eller från medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 74
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) marknadsföring, distribution eller 
försäljning av vissa investeringsprodukter, 
även strukturerad inlåning, finansiella 
instrument eller finansiella instrument med 
vissa särskilda egenskaper, eller          

Or. en

Ändringsförslag 75
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

betänkligheter angående investerarskyddet 
eller innebär ett allvarligt hot mot 
finansmarknadernas korrekta funktion och 
integritet eller mot stabiliteten i hela eller 
delar av unionens finansiella system,

Or. en

Ändringsförslag 76
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) de regler som enligt 
unionslagstiftningen är tillämpliga på det 
finansiella instrumentet eller den berörda 
finansiella verksamheten eller praxisen inte 
i tillräckligt hög grad avvärjer de risker 
som avses i led a och frågan inte på ett 
bättre sätt kan lösas genom förbättrad 
övervakning eller kontroll av efterlevnaden 
av existerande krav,

(b) de regler som enligt 
unionslagstiftningen är tillämpliga på 
investeringsprodukten, det finansiella 
instrumentet eller den berörda finansiella 
verksamheten eller praxisen inte i 
tillräckligt hög grad avvärjer de risker som 
avses i led a och frågan inte på ett bättre 
sätt kan lösas genom förbättrad 
övervakning eller kontroll av efterlevnaden 
av existerande krav,

Or. en

Ändringsförslag 77
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När villkoren i första stycket har uppfyllts 
kan den behöriga myndigheten införa ett 
förbud eller en begränsning av 
försiktighetsskäl innan en 
investeringsprodukt eller ett finansiellt 
instrument har saluförts, distribuerats 
eller sålts till kunder.

Or. en
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Ändringsförslag 78
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Innan den behöriga myndigheten 
inför ett förbud eller en begränsning 
enligt punkt 1 kan myndigheten meddela 
sin avsikt att förbjuda eller begränsa en 
investeringsprodukt eller ett finansiellt 
instrument, såvida inte vissa förändringar 
görs av investeringsproduktens eller det 
finansiella instrumentets egenskaper 
inom en fastställd tidsram.

Or. en

Ändringsförslag 79
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Den behöriga myndigheten ska inte 
införa ett förbud eller en begränsning 
enligt denna artikel om den inte minst en 
vecka innan åtgärden vidtas skriftligen har 
tillhandahållit alla övriga behöriga 
myndigheter och Esma följande:

Or. en

Ändringsförslag 80
Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen ska, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som specificerar de kriterier 
och faktorer som Esma ska beakta vid 
fastställandet av när ett sådant hot mot 

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

finansmarknadernas korrekta funktion och 
integritet, inklusive villkoren för leverans 
av råvaror, eller mot stabiliteten i hela eller 
delar av unionens finansiella system som 
avses i punkt 2 a uppstår. Dessa kriterier 
och faktorer ska ta hänsyn till de förslag 
till tekniska standarder för tillsyn som 
utarbetats enligt artikel 59.3 i direktiv 
…/…/EU [nya MiFID,] och ska skilja 
mellan situationer då Esma vidtar 
åtgärder på grund av att en behörig 
myndighet har underlåtit att agera, och de 
situationer då Esma hanterar en 
ytterligare risk som den behöriga 
myndigheten inte kan hantera i enlighet 
med artikel 71.2 i och artikel 72.1 f-g i 
direktiv …/…/EU [nya MiFID].

Or. en

Ändringsförslag 81
Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 82
Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 6 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 83
Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Kommissionen ska få 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 det 
att denna förordning trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 84
Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska överlämna ett förslag till 
sådana tekniska standarder för tillsyn till 

utgår
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kommissionen senast den [].

Or. en

Ändringsförslag 85
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen kan anta ett beslut i 
enlighet med granskningsförfarandet i 
artikel 42.2 avseende ett tredjeland om 
regelverket och tillsynssystemet i det 
tredjelandet säkerställer att företag som är 
auktoriserade i det tredjelandet iakttar 
sådana rättsligt bindande krav som är 
likvärdiga med och minst lika effektiva 
som kraven i direktiv nr …/…/EU 
[MiFID], i denna förordning och i 
direktiv 2006/49/EG 
[kapitalkravsdirektivet] och i 
genomförandebestämmelserna för dessa 
rättsakter, och att det tredjelandet 
garanterar ett likvärdigt ömsesidigt 
erkännande av de tillsynssystem som är 
tillämpliga för investeringsföretag som är 
auktoriserade i enlighet med detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 41 
rörande artiklarna 2.3, 4.3, 6.2, 8.4, 10.2, 
11.2, 12.2, 13.7, 14.5, 14.6, 16.3, 18.2, 
18.3, 19.3, 20.3, 28.6, 29.6, 30.3, 31.8, 
32.6, 35.10 och 45.2.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 41 
rörande artiklarna 2.3, 4.3, 6.2, 8.4, 10.2, 
11.2, 12.2, 13.7, 14.5, 14.6, 16.3, 18.2, 
18.3, 19.3, 20.3, 28.6, 29.6, 30.3, 31.8, 
32.6 och 35.10.

Or. en
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Ändringsförslag 87
Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Delegeringen av befogenheter ska gälla 
på obestämd tid från och med den dag 
som avses i artikel 41.1.

2. Befogenheten att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 2.3, 4.3, 6.2, 8.4, 
10.2, 11.2, 12.2, 13.7, 14.5, 14.6, 16.3, 
18.2, 18.3, 19.3, 20.3, 28.6, 29.6, 30.3, 
31.8, 32.6 och 35.10 ska gälla på obestämd 
tid.

Or. en

Ändringsförslag 88
Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Delegeringen av befogenheter får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Beslutet om återkallande ska 
avsluta delegeringen av de befogenheter 
som anges i beslutet. Beslutet får verkan 
dagen efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Beslutet påverkar inte giltigheten av sådana 
delegerade akter som redan trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 6.5, 8.3, 9.3, 12.5, 14.7, 
15.3, 17.9, 20.6, 22.4, 23.3, 26.5, 28.5, 
30.3, 31.5, 32.5, 33.6, 34.8, 35.11, 10, 
39.2, 43.3, 44.7, 79.6, 81.3, 82.3 och 83.3
får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Beslutet om 
återkallande ska avsluta delegeringen av de 
befogenheter som anges i beslutet. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Beslutet påverkar 
inte giltigheten av sådana delegerade akter 
som redan trätt i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag 89
Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt träder i kraft endast om 
Europaparlamentet eller rådet inte har gjort 
några invändningar inom två månader
efter det att akten anmälts 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 skall förlängas 
med två månader på begäran av 
Europaparlamentet eller rådet.

5. En delegerad akt träder i kraft endast om 
Europaparlamentet eller rådet inte har gjort 
några invändningar inom tre månader efter 
det att akten anmälts 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 ska 
förlängas med tre månader på begäran av 
Europaparlamentet eller rådet.

Or. en

Ändringsförslag 90
Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid antagandet av genomförandeakter 
enligt artiklarna 24, 26 och 37 ska
kommissionen biträdas av Europeiska 
värdepapperskommittén, inrättad genom 
kommissionens beslut 2001/528/EG. 
Denna kommitté 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. Denna kommitté ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.

Or. en

Ändringsförslag 91
Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 92
Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Före den …* ska kommissionen efter 
samråd med Esma lägga fram en rapport 
för rådet och Europaparlamentet som 
beskriver tillämpningen av artikel 23, 
inbegripet huruvida innehållet i och 
formatet för de rapporter som mottagits 
och utväxlats mellan behöriga myndigheter 
på ett övergripande sätt gör det möjligt att 
övervaka värdepappersföretagens 
verksamhet enligt artikel 23.1. 
Kommissionen får lägga fram lämpliga 
förslag, bland annat föreskrifter om att 
transaktioner ska rapporteras till ett system 
utsett av Esma i stället för till behöriga 
myndigheter, vilket system möjliggör för 
relevanta behöriga myndigheter att få 
tillträde till all den information som 
rapporteras enligt denna artikel.

______________
*EUT, för in datum: 42 månader efter det 
att denna förordning trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 93
Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Finansinstitut i tredjeländer ska kunna 
fortsätta att tillhandahålla tjänster och 
verksamheter i medlemsstater i enlighet 
med nationella system fram till och med ett 
år efter det att kommissionen antagit ett 
beslut i förhållande till det relevanta 
tredjelandet i enlighet med artikel 41.3 i 
direktiv …/…/EU [nya MiFID].

Or. en

Ändringsförslag 94
Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, anta 
bestämmelser som specificerar en 
förlängning av perioden för tillämpning 
av punkt 2, med beaktande av de beslut 
om likvärdighet som redan antagits av 
kommissionen i enlighet med artikel 37 
och den väntade utvecklingen vad avser 
tredjeländernas regelverk och 
tillsynssystem.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 95
Förslag till förordning
Artikel 46 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft dagen efter 
det att den har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.
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Or. en

Ändringsförslag 96
Förslag till förordning
Artikel 46 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

______________
*EUT, för in datum: 18 månader efter det 
att denna förordning trätt i kraft.

Or. en
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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 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 berörda parter en möjlighet att 
lämna synpunkter. De 193 svaren offentliggjordes på hemsidan för Europaparlamentets 
utskott för ekonomi och valutafrågor (ECON) för att garantera fullständig transparens. 
Föredraganden har vidare lagt fram tre arbetsdokument för att ge en översikt över MiFID I 
och identifiera vissa nyckelaspekter i kommissionens förslag.

Eftersom översynen av MiFID-direktivet är ett viktigt steg mot transparenta och effektiva 
finansmarknader i Europeiska unionen välkomnar föredraganden generellt kommissionens 
förslag, 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 kraven på insyn 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, eftersom han är för att åtgärda alla brister i regelverket 
för att inte delar av marknaden ska sakna reglering.

Medan MiFID I skilde mellan tre kategorier organiserade handelsplatser för utförande – som 
nämnts ovan reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar och systematiska 
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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. Dessutom föreslår föredraganden att ”bilaterala” och ”multilaterala” system 
definieras tydligare för att åstadkomma en klar åtskillnad mellan bilateral och multilateral 
handel och garantera att marknadsaktörerna omfattas av korrekta regler.

Föredraganden noterar bestämmelserna om tillträde till marknadsinfrastruktur. 
Föredraganden anser att sådant tillträde kan ge upphov till problem genom fragmentering av 
likviditeten, eller om det innebär samverkan, och att tillsynsmyndigheter därför måste kunna 
ingripa för att förhindra att dessa problem blir verklighet, såsom konstaterades i EMIR.

Enligt MiFIR-förslaget bör krav på insyn före och efter handel utvidgas till att även omfatta 
aktieliknande produkter och icke-aktierelaterade instrument. Eftersom föredraganden förordar 
åtgärder som ökar insynen stöder han denna strategi och gör endast en anpassning av 
möjligheten att göra undantag för icke-aktierelaterade instrument. Kommissionen har 
föreslagit när det gäller skyldigheten att rapportera transaktioner till behöriga myndigheter 
att denna ska inbegripa ett nytt krav för reglerade marknader, MTF- och OTF-plattformar att 
bevara uppgifter om order så att de är tillgängliga för tillsynsmyndigheterna under minst 
fem års tid. Föredraganden välkomnar dessa förslag.

Enligt kommissionen kan behöriga myndigheter införa permanenta förbud eller 
begränsningar mot finansiella produkter eller verksamheter eller finansiell praxis i 
samordning med Esma.  Dessutom kan Esma utfärda tillfälliga förbud mot produkter, 
praxis och tjänster. Föredraganden ifrågasätter om möjligheten att utfärda förbud mot 
produkter eller tjänster endast i efterhand är tillräckligt för att garantera stabilitet på 
finansmarknaderna eller investerarskydd och föreslår därför två tillägg. För det första bör 
Esma eller en behörig myndighet inte endast övervaka finansiella instrument utan även 
investeringsprodukter, vilket även inbegriper strukturerad inlåning. För det andra bör Esma 
eller behöriga myndigheter utöver möjligheten att införa förbud eller begränsningar för 
produkter som redan har saluförts även kunna införa begränsningar eller förbud innan en 
investeringsprodukt eller ett finansiellt instrument släpps ut på markanden. Dessutom bör 
Esma och behöriga myndigheter meddela om de har för avsikt att av försiktighetsskäl införa 
ett förbud mot en investeringsprodukt eller ett finansiellt instrument så att förändringar av 
respektive instrument eller produkt kan göras inom en viss tidsfrist.

Avslutningsvis minskar 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 tillsynsstandarderna.
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