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Ændringsforslag 1
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel, eller som handles i en 
MHF eller en OHF. Dette krav gælder 
også for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
underlagt handelsforpligtelser som 
omhandlet i artikel 24. Dette krav gælder 
også for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

Denne offentliggørelsesforpligtelse finder 
ikke anvendelse på ikkefinansielle 
modparters derivattransaktioner, som 
mindsker de risici, der kan måles objektivt
og er direkte forbundet med denne 
modparts erhvervsaktivitet eller 
erhvervsmæssige finansiering.

Or. en

Begrundelse

Derivater, der benyttes af ikkefinansielle virksomheder, er skræddersyet til på en fleksibel og 
effektiv måde at gardere mod risici fra den virkende forretning. Med ændringsforslaget ville 
disse transaktioner blive undtaget fra gennemsigtighedskravene, da offentliggørelse af disse 
tilpassede transaktioner sandsynligvis vil forårsage fortrolighedsproblemer.
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Ændringsforslag 2
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
optaget til handel, eller som handles i en 
MHF eller en OHF. Dette krav gælder 
også for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

1. Regulerede markeder og
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, skal – ud fra det 
handelssystem, der anvendes -
offentliggøre priser og markedsdybden ved 
disse priser på ordrer eller prisstillelser, der 
annonceres gennem deres systemer for 
obligationer og strukturerede finansielle 
produkter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, eller for hvilke der er 
offentliggjort et prospekt, og for 
emissionskvoter og derivater, der er 
underlagt handelsforpligtelser som 
omhandlet i artikel 24. Dette krav gælder 
også for bindende interessemarkeringer. 
Regulerede markeder og 
investeringsselskaber og 
markedsoperatører, der driver en MHF 
eller en OHF, stiller disse oplysninger 
løbende til rådighed for offentligheden 
inden for normal åbningstid.

Denne offentliggørelsesforpligtelse finder 
ikke anvendelse på ikkefinansielle 
modparters derivattransaktioner, som 
mindsker de risici, der kan måles objektivt 
og er direkte forbundet med denne 
modparts erhvervsaktivitet eller 
erhvervsmæssige finansiering.

Or. en

Begrundelse

Derivater, der benyttes af ikkefinansielle virksomheder, er skræddersyet til på en fleksibel og 
effektiv måde at gardere mod risici fra den virkende forretning. Med ændringsforslaget ville 
disse transaktioner blive undtaget fra gennemsigtighedskravene, da offentliggørelse af disse 
tilpassede transaktioner sandsynligvis vil forårsage fortrolighedsproblemer.



AM\900874DA.doc 5/9 PE488.030v01-00

DA

Ændringsforslag 3
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Systematiske internalisatorer giver faste 
prisstillelser på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, emissionskvoter og derivater, 
som er clearingegnede eller er optaget til 
handel på et reguleret marked eller 
handles i en MHF eller en OHF, såfremt:

1. Systematiske internalisatorer giver faste 
prisstillelser på obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, emissionskvoter og derivater, 
som er underlagt handelsforpligtelserne 
som omhandlet i artikel 24, såfremt:

Or. en

Begrundelse

At forlange, at systematiske internalisatorer oplyser den samme pris for et givet instrument til 
alle kunder, ville forhindre dem i at differentiere priserne under hensyntagen til 
modpartsrisikoen, som er vigtig i forbindelse med skræddersyede derivattransaktioner med 
ikkefinansielle virksomheder. Kravet om at angive priser bør derfor begrænses til derivater, 
der ikke er skræddersyet, tilstrækkeligt likvide og derfor forpligtet til at blive handlet på et 
reguleret marked, en MTF eller en OTF.

Ændringsforslag 4
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne offentliggørelsesforpligtelse finder 
ikke anvendelse på sådanne 
ikkefinansielle modparters 
derivattransaktioner, som mindsker de 
risici, der kan måles objektivt og er 
direkte forbundet med denne modparts 
erhvervsaktivitet eller erhvervsmæssige 



PE488.030v01-00 6/9 AM\900874DA.doc

DA

finansiering.

Or. en

Begrundelse

At forlange, at systematiske internalisatorer oplyser den samme pris for et givet instrument til 
alle kunder, ville forhindre dem i at differentiere priserne under hensyntagen til 
modpartsrisikoen, som er vigtig i forbindelse med skræddersyede derivattransaktioner med 
ikkefinansielle virksomheder. Kravet om at angive priser bør derfor begrænses til derivater, 
der ikke er skræddersyet, tilstrækkeligt likvide og derfor forpligtet til at blive handlet på et 
reguleret marked, en MTF eller en OTF.

Ændringsforslag 5
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, eller med emissionskvoter og 
derivater, som er clearingegnede eller 
indberettes til transaktionsregistre i 
overensstemmelse med artikel [6] i 
forordning [EMIR], eller er optaget til 
handel på et reguleret marked eller 
handles i en MHF eller en OHF, 
offentliggør transaktionernes størrelse og 
priser samt det tidspunkt, hvor de blev 
indgået. Disse oplysninger skal 
offentliggøres via en godkendt 
offentliggørelsesordning.

1. Investeringsselskaber, som enten for 
egen eller for kunders regning udfører 
transaktioner med obligationer og 
strukturerede finansielle produkter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked, 
eller for hvilke der er offentliggjort et 
prospekt, eller med emissionskvoter og 
derivater, som er underlagt 
handelsforpligtelserne som omhandlet i 
artikel 24, offentliggør transaktionernes 
størrelse og priser samt det tidspunkt, hvor 
de blev indgået. Disse oplysninger skal 
offentliggøres via en godkendt 
offentliggørelsesordning.

Denne offentliggørelsesforpligtelse finder 
ikke anvendelse på sådanne 
ikkefinansielle modparters 
derivattransaktioner, som mindsker de 
risici, der kan måles objektivt og er 
direkte forbundet med denne modparts 
erhvervsaktivitet eller erhvervsmæssige 
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finansiering.

Or. en

Begrundelse

Derivater, der benyttes af selskaber, er skræddersyet til på en fleksibel og effektiv måde at 
gardere mod risici fra den virkende forretning. Med ændringsforslaget ville disse 
transaktioner blive undtaget fra gennemsigtighedskravene, da offentliggørelse af disse 
tilpassede transaktioner sandsynligvis vil forårsage fortrolighedsproblemer.

Ændringsforslag 6
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Handelsforpligtelsen finder ikke 
anvendelse på engrosenergiprodukter, der 
er underlagt et passende tilsyn fra de 
kompetente tilsynsførende myndigheder 
som defineret i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 
25. oktober 2011 om integritet og 
gennemsigtighed på 
engrosenergimarkederne.

Or. en

Begrundelse

Proceduren for handelsforpligtelsen, der er defineret i MiFIR, kan reducere 
anvendelsesområdet i EMIR. Endvidere tager den ikke højde for de regler, der er indført for 
engrosenergimarkederne med forordning (EU) nr. 1227/2011 om integritet på markederne.

Ændringsforslag 7
Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Markedernes økonomiske anvendelighed – deres evne til at skabe åbenhed omkring priser og 
evnen til at afdække risici, som ikke kan undgås – er helt klart den primære funktion, som de 
tilsynsførende gennem deres handlinger skal fastholde. Dette bør være en del af deres (og 
ESMA's) mission, som det er det for CFTC i USA.

Ændringsforslag 8
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra den dato, hvortil der henvises i artikel 
41, stk. 1.

2. De delegerede beføjelser tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år fra 
den dato, hvor forordningen træder i 
kraft.

Kommissionen indsender en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelserne forlænges for perioder af 
samme varighed, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet modsætter sig en 
sådan forlængelse senest tre måneder 
inden udløbet af hver periode.

Or. ro
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Ændringsforslag 9
Herbert Reul, Holger Krahmer, Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For personer, hvis primære 
virksomhed består af handel for egen 
regning med råvarer og/eller 
råvarederivater, finder forordningen først 
fuld anvendelse fra ...*. Hvor de personer, 
der handler for egen regning med råvarer 
og/eller råvarederivater, indgår i en 
gruppe, hvis primære virksomhed består i
at yde investeringsservice i henhold til 
direktiv 2004/39/EF eller 
bankserviceydelser i henhold til direktiv 
2000/12/EF, finder forordningen 
anvendelse i overensstemmelse med stk. 2.
__________
*EUT: Indsæt venligst datoen to år efter 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. de

Begrundelse

MiFIR vil fremover finde anvendelse på nye deltagere, der tidligere er faldet uden for 
anvendelsesområdet, og som for første gang skal leve op til de komplekse krav deri og 
omstrukturere derefter, i modsætning til finansielle virksomheder, der blot skal leve op til 
yderligere krav. De vil således få brug for en længere frist for gennemførelse.


