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Ändringsförslag 1
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Reglerade marknader, 
värdepappersföretag och 
marknadsplatsoperatörer som driver en 
MTF- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem 
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 
deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat 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- eller OTF-plattform ska med 
utgångspunkt i respektive handelssystem 
offentliggöra priser och orderdjupet vid 
dessa priser för order eller bud som visas i 
deras system, för obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, för utsläppsrätter och för 
derivat som omfattas av de 
handelsskyldigheter som anges i 
artikel 24. 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.

Denna skyldighet att offentliggöra 
information gäller inte icke-finansiella 
motparters derivattransaktioner som 
minskar de objektivt mätbara risker som 
är direkt kopplade till den berörda 
motpartens affärsverksamhet eller 
affärsfinansiering.

Or. en

Motivering

Derivat som används av icke-finansiella företag är skräddarsydda för att på ett flexibelt och 
effektivt sätt skydda mot verksamhetsrisker. Genom ändringsförslaget skulle dessa 
transaktioner undantas transparenskravet, eftersom ett offentliggörande av dessa för kunden 
skräddarsydda transaktioner sannolikt skulle inverka på konfidentialiteten.
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Ändringsförslag 2
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 9 – 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 
obligationer och strukturerade finansiella 
produkter som tagits upp till handel på en 
reglerad marknad eller för vilka ett 
prospekt har offentliggjorts, för 
utsläppsrätter och för derivat 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- eller OTF-plattform ska 
offentliggöra pris, volym och tidpunkt för 
de transaktioner som utförts med 
obligationer och strukturerade finansiella 
produkter som tagits upp till handel på en 
reglerad marknad eller för vilka ett 
prospekt har offentliggjorts, för 
utsläppsrätter och för derivat som omfattas 
av de handelsskyldigheter som anges i 
artikel 24. 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.

Denna skyldighet att offentliggöra 
information gäller inte icke-finansiella 
motparters derivattransaktioner som 
minskar de objektivt mätbara risker som 
är direkt kopplade till den berörda 
motpartens affärsverksamhet eller 
affärsfinansiering.

Or. en

Motivering

Derivat som används av icke-finansiella företag är skräddarsydda för att på ett flexibelt och 
effektivt sätt skydda mot verksamhetsrisker. Genom ändringsförslaget skulle dessa 
transaktioner undantas transparenskravet, eftersom ett offentliggörande av dessa för kunden 
skräddarsydda transaktioner sannolikt skulle inverka på konfidentialiteten.
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Ändringsförslag 3
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Systematiska internhandlare ska lämna 
fasta bud i obligationer och 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, när följande villkor är 
uppfyllda:

1. Systematiska internhandlare ska lämna 
fasta bud i obligationer och strukturerade 
finansiella produkter som tagits upp till 
handel på en reglerad marknad eller för 
vilka ett prospekt har offentliggjorts, i 
utsläppsrätter och derivat som omfattas av 
de handelsskyldigheter som anges i 
artikel 24, när följande villkor är 
uppfyllda:

Or. en

Motivering

Att kräva att systematiska internhandlare ska ange samma pris för ett visst instrument för alla 
kunder skulle hindra dem från att differentiera priserna beroende på den risk som är kopplad 
till motparten, vilket är mycket viktigt när det handlar om för kunden skräddarsydda 
derivattransaktioner med icke-finansiella bolag. Kravet att lämna bud bör därför begränsas 
till derivat som inte är skräddarsydda för kunden, som är tillräckligt likvida och som därför 
måste tas upp till handel på en reglerad marknad eller på en MTF- eller OTF-plattform.

Ändringsförslag 4
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna skyldighet att offentliggöra 
information gäller inte icke-finansiella 
motparters derivattransaktioner som 
minskar de objektivt mätbara risker som 
är direkt kopplade till den berörda 
motpartens affärsverksamhet eller 
affärsfinansiering.
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Or. en

Motivering

Att kräva att systematiska internhandlare ska ange samma pris för ett visst instrument för alla 
kunder skulle hindra dem från att differentiera priserna beroende på den risk som är kopplad 
till motparten, vilket är mycket viktigt när det handlar om för kunden skräddarsydda 
derivattransaktioner med icke-finansiella bolag. Kravet att lämna bud bör därför begränsas 
till derivat som inte är skräddarsydda för kunden, som är tillräckligt likvida och som därför 
måste tas upp till handel på en reglerad marknad eller på en MTF- eller OTF-plattform.

Ändringsförslag 5
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Värdepappersföretag som antingen för 
egen eller för kunders räkning genomför 
transaktioner med obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, eller transaktioner med 
utsläppsrätter och derivat som är 
godtagbara för clearing eller som 
rapporteras till centrala 
transaktionsregister i enlighet med artikel 
[6] i förordning [EMIR] eller 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 obligationer och 
strukturerade finansiella produkter som 
tagits upp till handel på en reglerad 
marknad eller för vilka ett prospekt har 
offentliggjorts, eller transaktioner med 
utsläppsrätter och derivat som omfattas av 
de handelsskyldigheter som anges i 
artikel 24, 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.

Denna skyldighet att offentliggöra 
information gäller inte icke-finansiella 
motparters derivattransaktioner som 
minskar de objektivt mätbara risker som 
är direkt kopplade till den berörda 
motpartens affärsverksamhet eller 
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affärsfinansiering.

Or. en

Motivering

Derivat som används av företag är skräddarsydda för att på ett flexibelt och effektivt sätt 
skydda mot verksamhetsrisker. Genom ändringsförslaget skulle dessa transaktioner undantas 
transparenskravet, eftersom ett offentliggörande av dessa för kunden skräddarsydda 
transaktioner sannolikt skulle inverka på konfidentialiteten.

Ändringsförslag 6
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Handelsskyldigheten ska inte 
tillämpas på grossistenergiprodukter som 
på lämpligt sätt övervakas av behöriga 
tillsynsmyndigheter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1227/2011 av den 
25 oktober 2011 om integritet och 
öppenhet på grossistmarknaderna.

Or. en

Motivering

Den handelsskyldighet som fastställs i MiFIR kan inskränka det utrymme som medges i 
EMIR. Den beaktar inte heller de bestämmelser som införs för grossistenergimarknaderna 
genom förordning (EU) nr 1227/2011 om marknadsintegritet.

Ändringsförslag 7
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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

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

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

Or. en

Motivering

Marknadernas ekonomiska nytta – deras förmåga till prissättning och till att skydda mot 
oundvikliga risker – är med säkerhet den huvudfunktion som tillsynsmyndigheterna måste 
skydda genom sina åtgärder. Detta bör ingå i deras (och Esmas uppdrag) i likhet med vad 
som gäller för CFTC i USA.

Ändringsförslag 8
Silvia-Adriana Ţicău

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. Delegeringen av befogenheter ska gälla 
för en period av fem år från och med den 
dag då förordningen träder i kraft.

Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden av 
fem år. Delegeringen av befogenhet ska 
förlängas med perioder av samma längd, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. ro

Ändringsförslag 9
Herbert Reul, Holger Krahmer, Werner Langen
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Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För personer vars huvudsakliga 
verksamhet består av handel för egen
räkning med råvaror och/eller 
råvaruderivat ska denna förordning 
tillämpas fullt ut från och med …*. När 
personer som för egen räkning handlar 
med råvaror och/eller råvaruderivat ingår 
i en grupp vars huvudsakliga verksamhet 
är tillhandahållande av 
investeringstjänster enligt direktiv 
2004/39/EG eller banktjänster enligt 
direktiv 200/12/EG ska denna förordning 
tillämpas i enlighet med punkt 2.
__________
* EUT: För in datum två år efter denna 
förordningsikraftträdande.

Or. de

Motivering

MiFIR kommer i framtiden att tillämpas för nya operatörer som tidigare inte omfattades av 
förordningen och som för första gången måste uppfylla dess invecklade krav och 
omstrukturera sig enligt dessa, i motsats till finansiella företag som endast måste uppfylla 
kompletterande krav. De kommer därför att behöva mer tid för genomförandet.


