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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Følgende indsættes som stk. 9a:
"9a. Medlemsstaterne sikrer, at 
investeringsselskaberne kan betale for 
levering af ordreudførelsestjenester og 
levering af investeringsanalyser samlet, 
forudsat at alle følgende betingelser er 
opfyldt:
a) der er, inden ordreudførelses- eller 
investeringsanalysetjenesterne er blevet 
leveret, indgået en aftale mellem 
investeringsselskabet og leverandøren af 
analyser om, hvilken del af den samlede 
betaling der kan henføres til 
investeringsanalyser
b) investeringsselskabet underretter sine 
kunder om de samlede betalinger
c) de ordreudførelsestjenester for hvilke 
den samlede betaling finder sted, leveres 
udelukkende i forbindelse med udstedere, 
der ikke har haft en 
markedskapitalisering på over 10 mia. 
EUR i de 36 måneder, der er gået forud 
for leveringen af investeringsanalyserne.
Ved anvendelsen af denne artikel dækker 
investeringsanalyser analysemateriale 
eller -tjenester, der vedrører et eller flere 
finansielle instrumenter eller andre 
aktiver eller udstedere eller potentielle 
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udstedere af finansielle instrumenter, 
eller analysemateriale eller -tjenester, der 
er tæt knyttet til en bestemt branche eller 
et bestemt marked, idet de informerer om 
finansielle instrumenter, aktiver eller 
udstedere inden for den pågældende 
branche eller det pågældende marked.
Investeringsanalyser omfatter også 
materiale eller tjenesteydelser, som 
eksplicit eller implicit indeholder 
anbefalinger eller forslag til en 
investeringsstrategi og en begrundet 
udtalelse om den aktuelle eller fremtidige 
værdi af eller kurs på finansielle 
instrumenter eller aktiver eller på anden 
måde indeholder analyser og genuin 
viden og konklusioner baseret på nye eller 
eksisterende oplysninger, der kan bruges 
til at informere om en investeringsstrategi 
og være relevante og i stand til at 
indebære en ekstraværdi for 
investeringsselskabets beslutninger på 
vegne af kunder, der skal betale for 
analyserne.
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