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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Följande punkt ska införas som 
punkt 9a:
”9a. Medlemsstaterna ska se till att 
värdepappersföretagen kan betala för 
tillhandahållandet av utförandetjänster 
och investeringsanalyser gemensamt, 
förutsatt att samtliga följande villkor är 
uppfyllda:
(a) Innan utförandetjänster eller 
investeringsanalystjänster tillhandahålls 
har ett avtal ingåtts mellan 
värdepappersföretaget och 
tillhandahållaren av analyserna, i vilket 
det anges vilken del av den gemensamma 
betalningen som kan hänföras till 
investeringsanalys.
(b) Värdepappersföretaget informerar sin 
kund om den gemensamma betalningen.
(c) De kundorder för vilka den 
gemensamma betalningen görs gäller 
uteslutande emittenter vars börsvärde inte 
översteg tio miljarder euro under perioden 
på 36 månader som föregick 
investeringsanalysen.
Vid tillämpningen av denna artikel anses 
investeringsanalys omfatta analysmaterial 
eller analystjänster som avser ett eller 
flera finansiella instrument eller andra 
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tillgångar, eller emittenter eller potentiella 
emittenter av finansiella instrument, eller 
analysmaterial eller analystjänster 
inriktade på en viss näringsgren eller 
marknad där resultatet bidrar till 
bedömningen av finansiella instrument,  
tillgångar eller emittenter inom 
näringsgrenen eller marknaden i fråga.
Investeringsanalyserna ska också omfatta 
sådant material eller sådana tjänster som 
uttryckligen eller implicit rekommenderar 
eller föreslår en investeringsstrategi och 
tillhandahåller en väl grundad 
bedömning av det aktuella eller framtida 
värdet eller priset på finansiella 
instrument eller tillgångar, eller i annat 
fall innehåller analyser och egna 
resonemang och slutsatser på grundval av 
ny eller befintlig information som skulle 
kunna användas som underlag för en 
investeringsstrategi, som är relevanta och 
kan tillföra mervärde till 
värdepappersföretagets beslut på de 
kunders vägnar som betalar analysen.”

Or. en


