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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* 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

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och positionslimiter 
för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin
(COM(2020)0280 – C9-0210(2020) – 2020/0152(COD))

Ordinarie lagstiftningsförfarande: (första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2020)0280),

– 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 (C9-0210(2020)),

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

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A9-0000/2020).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2014/65/EU
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Punkt 4 ska utgå. (b) Punkt 4 ska ersättas med följande:
”4. Esma ska utarbeta förslag till 
tekniska tillsynsstandarder i syfte att ge 
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vägledning om vilka kvalitativa kriterier 
som ska användas för att bedöma om 
undantagen i punkt 1 är tillämpliga.
Esma ska överlämna dessa förslag till 
tekniska tillsynsstandarder till 
kommissionen senast den 1 april 2021.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska tillsynsstandarder som 
avses i första stycket i enlighet med 
artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 
1095/2010.”

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 2014/65/EU
Artikel 4 – punkt 1 – punkt 50a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 50a:

utgår

”50a. företagsobligationer med ”make-
whole”-klausuler: företagsobligationer 
med en klausul om att emittenten är 
skyldig att vid förtida lösen återbetala 
obligationens huvudbelopp och 
nettonuvärdet av de kuponger som 
investeraren skulle ha fått om 
obligationen inte hade lösts.”.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2014/65/EU
Artikel 16 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I artikel 16.3 ska följande stycke 
läggas till:

utgår

”De krav som fastställs i andra till femte 
stycket i denna punkt ska inte vara 
tillämpliga på företagsobligationer med 
”make-whole”-klausuler.”.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 2014/65/EU
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Följande artikel ska införas:
”Artikel 16a
Undantag från produktstyrningskraven
Värdepappersföretag ska undantas från 
de produktstyrningskrav som anges i 
artiklarna 16 och 24 i detta direktiv, 
förutsatt att investeringstjänstens syfte är 
något av följande:
i) Aktier som upptagits till handel på 
en reglerad marknad eller på en likvärdig 
marknad i tredjeland eller på en MTF-
plattform, där de är aktier i företag, och 
exklusive aktier i företag för kollektiva 
investeringar som inte är fondföretag och 
aktier som omfattar derivat.
ii) Obligationer eller andra former av 
skuldförbindelser i värdepappersform, 
vilka upptagits till handel på en reglerad 
marknad eller på en likvärdig marknad i 
tredjeland eller på en MTF-plattform, 
exklusive sådana som omfattar derivat 
eller innehåller en struktur som gör det 
svårt för kunden att förstå den därmed 
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förbundna risken.
iii) Aktier eller andelar i fondföretag 
med undantag av de strukturerade 
fondföretag som avses i artikel 36.1 andra 
stycket i förordning (EU) nr 583/2010.”

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Direktiv 2014/65/EU
Artikel 16b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Följande artikel ska införas:
”Artikel 16b
Investeringsanalys
1. Genom undantag från artikel 
13.1–8 i kommissionens delegerade 
direktiv (EU) 2017/593 får ett 
värdepappersföretag som erbjuder 
portföljförvaltning eller andra 
investeringstjänster eller sidotjänster välja 
att inte uppfylla kraven i dessa punkter 
när det gäller investeringsanalystjänster 
från tredje man till sådana 
värdepappersföretag i något av följande 
fall:
a) Investeringsanalystjänsten gäller 
uteslutande emittenter vars börsvärde inte 
översteg 10 miljarder euro under den 
period på 36 månader som föregick 
investeringsanalystjänsten.
b) Investeringsanalystjänsten gäller 
uteslutande instrument med fast intäkt.
2. Genom undantag från artikel 13.9 
i kommissionens delegerade direktiv (EU) 
2017/593 ska ett värdepappersföretag som 
utnyttjar den möjlighet som avses i punkt 
10 i det delegerade direktivet ha rätt att 
betala för utförandet av kundorder och 
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investeringsanalystjänster gemensamt, 
under förutsättning att samtliga följande 
villkor är uppfyllda:
a) Innan kundorder utförs 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 analys.
b) Värdepappersföretaget informerar 
sin kund om den gemensamma 
betalningen.
c) När det gäller sådan 
investeringsanalys som avses i artikel 
13.10 a i kommissionens delegerade 
direktiv (EU) 2017/593, ska kundorder för 
vilka den gemensamma betalningen görs 
uteslutande utföras med avseende på 
emittenter vars börsvärde inte översteg 10 
miljarder EUR under den period på 36 
månader som föregick 
investeringsanalysen.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2014/65/EU
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 2a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I punkt 2 ska följande stycke 
läggas till:

utgår

”Denna punkt ska inte tillämpas på 
företagsobligationer med ”make-whole”-
klausuler.”.

Or. en
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2014/65/EU
Artikel 24 – punkt 4 – stycke 2a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om avtalet att köpa eller sälja ett 
finansiellt instrument ingås med hjälp av 
en teknik för distanskommunikation får 
värdepappersföretaget, utan onödigt 
dröjsmål efter det att transaktionen 
genomförts, tillhandahålla information om 
kostnader och avgifter i elektroniskt 
format, under förutsättning att alla följande 
villkor är uppfyllda:

”Om avtalet att köpa eller sälja ett 
finansiellt instrument ingås med hjälp av 
en teknik för distanskommunikation får 
värdepappersföretaget, utan onödigt 
dröjsmål efter det att transaktionen 
genomförts, tillhandahålla information om 
kostnader och avgifter, under förutsättning 
att alla följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Direktiv 2014/65/EU
Artikel 25 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I artikel 25.6 ska följande stycke 
läggas till:
”Denna punkt ska inte tillämpas på 
skyldigheter avseende tröskelvärden för 
förlustrapportering enligt artikel 25a i 
detta direktiv.”

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5b (nytt)
Direktiv 2014/65/EU
Artikel 25 – punkt 8 – inledningen
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(5b) I artikel 25.8 ska inledningen 
ändras på följande sätt:

8. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt artikel 89 
för att säkerställa att 
värdepappersföretagen följer de principer 
som anges i punkterna 2–6 i den här 
artikeln när de tillhandahåller 
investeringstjänster eller sidotjänster till 
sina kunder, inklusive information som ska 
inhämtas vid bedömningen av tjänsternas 
och de finansiella instrumentens lämplighet 
eller ändamålsenlighet för kunderna, 
kriterier för att bedöma icke-komplexa 
finansiella instrument enligt punkt 4 a vi i 
den här artikeln, innehåll och format för 
registren och avtal om tillhandahållande av 
tjänster till kunder och regelbundna 
rapporter till kunder om de tjänster som 
tillhandahålls. I dessa delegerade akter ska 
följande beaktas:

”8. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt artikel 89 
för att säkerställa att 
värdepappersföretagen följer de principer 
som anges i punkterna 2–6 i den här 
artikeln när de tillhandahåller 
investeringstjänster eller sidotjänster till 
sina kunder, inklusive information som ska 
inhämtas vid bedömningen av tjänsternas 
och de finansiella instrumentens lämplighet 
eller ändamålsenlighet för kunderna, 
kriterier för att bedöma icke-komplexa 
finansiella instrument enligt punkt 4 a vi i 
den här artikeln, innehåll och format för 
registren och avtal om tillhandahållande av 
tjänster till kunder och regelbundna 
rapporter till kunder om de tjänster som 
tillhandahålls, med undantag av 
skyldigheter avseende tröskelvärden för 
förlustrapportering enligt artikel 25a. I 
dessa delegerade akter ska följande 
beaktas:

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02014L0065-20200326)

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5c (nytt)
Direktiv 2014/65/EU
Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) Följande artikel ska införas som 
artikel 25a:
”Artikel 25a
Tröskelvärden för förlustrapportering
1. Värdepappersföretag som 
tillhandahåller 
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portföljförvaltningstjänster ska informera 
kunden om det totala värdet av portföljen, 
enligt värderingen i början av varje 
rapporteringsperiod, minskar med 20 % 
och därefter vid multiplar om 10 %, 
senast i slutet av den affärsdag då 
tröskelvärdet har överskridits eller, om 
tröskelvärdet har överskridits på en icke-
affärsdag, senast i slutet av närmast 
följande affärsdag. 
2. Värdepappersföretag som innehar 
ett konto för en icke-professionell kund 
där det ingår positioner i finansiella 
instrument med lånat kapital eller 
eventualförpliktelsetransaktioner ska 
informera kunden om det ursprungliga 
värdet av varje instrument minskar med 
10 % och därefter vid multiplar om 10 %. 
Rapportering enligt denna punkt ska 
göras per enskilt instrument såvida inte 
annat avtalats med kunden, och ska äga 
rum senast i slutet av den affärsdag då 
tröskelvärdet har överskridits eller, om 
tröskelvärdet har överskridits på en icke-
affärsdag, senast i slutet av närmast 
följande affärsdag.”

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Direktiv 2014/65/EU
Artikel 27 – punkt 10 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I artikel 27.10 ska följande stycke 
läggas till:
”De tillsynsstandarder som anges i denna 
punkt ska emellertid inte tillämpas förrän 
den ... [dagen för detta ändringsdirektivs 
ikraftträdande + två år].”.

Or. en
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2014/65/EU
Artikel 29a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) De krav som fastställs i artikel 24.4 
c ska inte tillämpas på andra tjänster som 
tillhandahålls professionella kunder än 
investeringsrådgivning och 
portföljförvaltning.

(1) De krav som fastställs i artikel 24.4 
c ska inte tillämpas på andra tjänster som 
tillhandahålls professionella kunder.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11a (nytt)
Direktiv 2014/65/EU
Bilaga II – II.1 Identifikationskriterier – stycke 5 – strecksats 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(11a) Bilaga II.1 femte stycket första 
strecksatsen ska ändras enligt följande: 

– Kunden har på marknaden i fråga 
utfört i genomsnitt minst tio transaktioner 
av betydande storlek per kvartal under de 
föregående fyra kvartalen.

– Kunden har på marknaden i fråga 
utfört i genomsnitt minst 15 transaktioner 
av betydande storlek per år under de 
föregående fyra åren.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02014L0065-20200326)
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MOTIVERING

Redovisning av kostnader och avgifter

I sitt utkast till förslag undantar kommissionen värdepappersföretag från skyldigheten att 
informera professionella kunder och godtagbara motparter om kostnader och avgifter för vissa 
andra Mifid-tjänster än investeringsrådgivning och portföljförvaltning.

Investeringsrådgivning och portföljförvaltning bör också undantas från redovisning av 
kostnader och avgifter för professionella kunder (med en opt-in-klausul), eftersom dessa 
kunder i allmänhet bör känna till kostnadsstrukturen för dessa tjänster. 

Teknisk not: tillhandahållande av investeringsrådgivning och portföljförvaltning är inte 
tillämpligt för godtagbara motparter.

Ändringar som återspeglas i ändringsförslag 12.

Rapporterna om bästa utförande

Kommissionens förslag upphäver endast tillämpningen av teknisk tillsynsstandard 27 
(Mifid 27.3), rapporteringskrav för handelsplatser om bästa utförande), men inte teknisk 
tillsynsstandard 28 (Mifid 27.10), krav på värdepappersföretag att informera kunder om bästa 
utförande).

Med tanke på att rapporteringsskyldigheten är krångligast för värdepappersföretag (och inte 
för handelsplatser) är kopplingarna mellan de två tekniska tillsynsstandarderna och att det är 
tveksamt vilken nytta icke-professionella kunder har av rapporterna om bästa utförande, är det 
befogat att tillfälligt upphäva tillämpningen av både teknisk tillsynsstandard 27 och 28.

Ändringar som återspeglas i ändringsförslag 11.

Produktstyrning:

I kommissionens förslag undantas obligationer med ”make whole”-klausuler från 
bestämmelserna om produktstyrning. 

Undantaget från produktstyrningskraven bör utvidgas till att omfatta andra enkla produkter 
såsom andra vanliga obligationer, fondföretag och aktier som handlas på reglerade marknader.

Kommissionens förslag stryks i ändringsförslagen 2, 3 och 6. En ny artikel med önskad text 
införs i ändringsförslag 4. 

Efterhandsinformation om kostnader och avgifter

Genom kommissionens förslag införs möjligheten att få information om kostnader och 
avgifter i elektroniskt format efter transaktionen om kunden samtycker.

Begränsningen att informationen alltid ska överföras i ”elektroniskt format” bör strykas för att 
tillgodose behoven hos äldre/mindre teknikkunniga kunder. Detta skulle också stämma väl 
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överens med den allmänna nya bestämmelsen om elektronisk information med 
undantagsklausuler (dvs. kommissionens nya punkt 5a).

Ändringar som återspeglas i ändringsförslag 7.

Professionella investerare 

Kommissionen har övergett idén om att införa en ny kategori av halvprofessionella 
investerare.

Som kompensation för detta bör kriteriet med transaktionernas antal ändras till 15 per år.

Ändringar som återspeglas i ändringsförslag 13.

Tröskelvärde för förlustrapportering

För närvarande är värdepappersföretag som sysslar med portföljförvaltning skyldiga att 
informera kunder om värdet av deras portfölj sjunker med mer än 10 % (och varje multipel av 
detta).

En sådan varning kan leda till att kunden omstrukturerar sin portfölj och paniksäljer 
instrument med förlust, vilket kanske inte ligger i kundens långsiktiga intresse, särskilt om det 
rör sig om en tillfällig korrigering.

Därför höjs tröskelvärdet till 20 % för produkter utan hävstång.

Motsvarande bestämmelse har hittills funnits i artikel 62 i kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2017/565. Med tanke på hur viktig denna bestämmelse är bör den flyttas till 
nivå 1-texten, dvs. Mifid II.

I ändringsförslag 8 klargörs att Mifid 25.6 inte längre ska vara nivå 1-ankare för motsvarande 
nivå 2-text. I ändringsförslag 9 stryks befogenhetsdelegeringen från Mifid så att artikel 62 
i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 inte längre gäller. Med 
ändringsförslag 10 kopieras motsvarande text från den delegerade förordningen till Mifid, 
med den nödvändiga ändringen.

Investeringsanalys

Kommissionen har föreslagit att kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 (samrådet 
avslutades den 5 september 2020) ska ändras så att det införs en annan behandling av analyser 
kring små och medelstora företag.

Bestämmelsen bör flyttas till nivå 1-texten för att säkerställa att detta är ett undantag som 
föreskrivs av lagstiftaren och inte är inledningen till att riva upp separaringsordningen. 

Detta skulle också ge lagstiftaren mer inflytande när det gäller att fastställa vilken typ av 
finansiellt instrument som omfattas av ett undantag, liksom på vilka villkor undantaget ska 
tillämpas.

Tröskelvärdena bör vara betydligt högre än vad kommissionen föreslår i den ändrade 
delegerade förordningen. För att fånga upp både små och medelstora företag och göra det 
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möjligt att upprätta ett ekosystem för en sådan typ av investeringsanalys bör tröskelvärdet för 
börsvärdestaket ligga på 10 miljarder euro (med ett glidande medeltal under de senaste 
36 månaderna för att undvika plötsliga uteslutanden).

Ändringar som återspeglas i ändringsförslag 5.

Undantag för sidoverksamhet

Kommissionen har föreslagit att kvantitativa kriterier ska strykas och att 
sidoverksamhetstestet endast ska vara ett kvalitativt test, vilket skulle kunna ge de nationella 
konkurrensmyndigheterna stort spelrum när det gäller att avgöra vem som omfattas av 
undantaget.

För ett mer harmoniserat europeiskt resultat bör Esma införa tekniska tillsynsstandarder som 
i viss utsträckning begränsar de nationella behöriga myndigheternas flexibilitet genom att ge 
vägledning i fråga om kvalitativa kriterier.

Ändringar som återspeglas i ändringsförslag 1.


