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Amendement 139
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het is passend en noodzakelijk dat het 
wetgevingsinstrument de vorm aanneemt 
van een verordening, aangezien sommige
bepalingen particuliere partijen direct 
verplichten netto baisseposities in 
bepaalde instrumenten en ongedekte 
baissetransacties te melden en openbaar te 
maken. Voorts is het noodzakelijk voor een 
verordening te kiezen omdat aan de bij 
Verordening (EU) nr. […/…] van het 
Europees Parlement en de Raad16

opgerichte Europese Autoriteit voor 
effecten en markten (EAEM) de 
bevoegdheid moet worden verleend de 
door bevoegde autoriteiten getroffen 
maatregelen te coördineren of zelf 
maatregelen te nemen.

(3) Het is passend en noodzakelijk dat het 
wetgevingsinstrument de vorm aanneemt 
van een verordening, aangezien sommige 
bepalingen particuliere partijen direct 
verplichten met bepaalde instrumenten 
verband houdende netto baisseposities te 
melden en openbaar te maken. Voorts is 
het noodzakelijk voor een verordening te 
kiezen omdat aan de bij 
Verordening (EU) nr. […/…] van het 
Europees Parlement en de Raad16

opgerichte Europese Autoriteit voor 
effecten en markten (EAEM) de 
bevoegdheid moet worden verleend de 
door bevoegde autoriteiten getroffen 
maatregelen te coördineren of zelf 
maatregelen te nemen.

Or. en

Amendement 140
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het is passend en noodzakelijk dat het 
wetgevingsinstrument de vorm aanneemt 
van een verordening, aangezien sommige 
bepalingen particuliere partijen direct 
verplichten netto baisseposities in bepaalde 
instrumenten en ongedekte 
baissetransacties te melden en openbaar te 
maken. Voorts is het noodzakelijk voor een 

(3) Het is passend en noodzakelijk dat het 
wetgevingsinstrument de vorm aanneemt 
van een verordening, aangezien sommige 
bepalingen particuliere partijen direct 
verplichten netto baisseposities in bepaalde 
instrumenten en ongedekte 
baissetransacties te melden en openbaar te 
maken. Deze verordening voorziet niet in 
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verordening te kiezen omdat aan de bij 
Verordening (EU) nr. […/…] van het 
Europees Parlement en de Raad16

opgerichte Europese Autoriteit voor 
effecten en markten (EAEM) de 
bevoegdheid moet worden verleend de 
door bevoegde autoriteiten getroffen 
maatregelen te coördineren of zelf 
maatregelen te nemen.

kennisgevings- of 
openbaarmakingsverplichtingen voor 
hausseposities, aangezien dergelijke 
verplichtingen besloten liggen in Richtlijn 
2004/109/EG van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de harmonisatie 
van de transparantievereisten die gelden 
voor informatie over uitgevende 
instellingen waarvan de effecten zijn 
toegelaten tot de handel op een 
gereglementeerde markt1. Voorts is het 
noodzakelijk voor een verordening te 
kiezen omdat aan de bij 
Verordening (EU) nr. […/…] van het 
Europees Parlement en de Raad16

opgerichte Europese Autoriteit voor 
effecten en markten (EAEM) de 
bevoegdheid moet worden verleend de 
door bevoegde autoriteiten getroffen 
maatregelen te coördineren of zelf 
maatregelen te nemen.
______________________

1 PB L 390 van 31.12.04, blz. 38.

Or. en

Motivering

Kennisgevings- en openbaarmakingsverplichtingen met betrekking tot hausseposities vallen 
onder de toepassing van Richtlijn 2004/109/EG en kunnen niet het voorwerp vormen van deze 
verordening. Eventuele voorstellen tot wijziging van de openbaarmakingsverplichtingen als 
bedoeld in Richtlijn 2004/109/EG moeten worden ingediend in het kader van de herziening 
van deze richtlijn (die momenteel gaande is).

Amendement 141
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het is passend en noodzakelijk dat het 
wetgevingsinstrument de vorm aanneemt 
van een verordening, aangezien sommige 

(3) Het is passend en noodzakelijk dat het 
wetgevingsinstrument de vorm aanneemt 
van een verordening, aangezien sommige 
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bepalingen particuliere partijen direct 
verplichten netto baisseposities in bepaalde 
instrumenten en ongedekte 
baissetransacties te melden en openbaar te 
maken. Voorts is het noodzakelijk voor een 
verordening te kiezen omdat aan de bij 
Verordening (EU) nr. […/…] van het 
Europees Parlement en de Raad16

opgerichte Europese Autoriteit voor 
effecten en markten (EAEM) de 
bevoegdheid moet worden verleend de 
door bevoegde autoriteiten getroffen 
maatregelen te coördineren of zelf 
maatregelen te nemen.

bepalingen particuliere partijen direct 
verplichten netto baisseposities in bepaalde 
instrumenten en ongedekte 
baissetransacties te melden en openbaar te 
maken. Deze verordening voorziet niet in 
kennisgevings- of 
openbaarmakingsverplichtingen voor 
hausseposities, aangezien dergelijke 
verplichtingen besloten liggen in Richtlijn 
2004/109/EG van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de harmonisatie 
van de transparantievereisten die gelden 
voor informatie over uitgevende 
instellingen waarvan de effecten zijn 
toegelaten tot de handel op een 
gereglementeerde markt1. Voorts is het 
noodzakelijk voor een verordening te 
kiezen omdat aan de bij 
Verordening (EU) nr. […/…] van het 
Europees Parlement en de Raad16

opgerichte Europese Autoriteit voor 
effecten en markten (EAEM) de 
bevoegdheid moet worden verleend de 
door bevoegde autoriteiten getroffen 
maatregelen te coördineren of zelf 
maatregelen te nemen.
__________________

1 PB L 390 van 31.12.04, blz. 38.

Or. en

Motivering

De bedoelde kennisgevings- en openbaarmakingsverplichtingen liggen reeds besloten in de 
transparantierichtlijn (Richtlijn 2004/109/EG), die momenteel wordt herzien. Aangezien het 
hier een verordening met betrekking tot baissetransacties betreft, zou het inopportuun zijn er 
ook maatregelen in de sfeer van hausseposities bij te betrekken.

Amendement 142
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om een einde te maken aan de huidige 
fragmentering waarbij sommige lidstaten 
uiteenlopende maatregelen hebben 
getroffen, en om de kans te verkleinen dat 
bevoegde autoriteiten uiteenlopende 
maatregelen nemen, is het van belang dat 
de potentiële risico's die uit 
baissetransacties en kredietverzuimswaps 
voortvloeien, op geharmoniseerde wijze 
worden aangepakt. Met de eisen die zullen 
worden gesteld, zouden de geconstateerde 
risico's worden aangepakt zonder onnodig 
afbreuk te doen aan de voordelen die 
baissetransacties te bieden hebben voor de 
kwaliteit en efficiëntie van de markten.

(4) Om een einde te maken aan de huidige 
fragmentering waarbij sommige lidstaten 
uiteenlopende maatregelen hebben 
getroffen, en om de kans te verkleinen dat 
bevoegde autoriteiten uiteenlopende 
maatregelen nemen, is het van belang dat 
de potentiële risico's die uit 
baissetransacties en kredietverzuimswaps 
voortvloeien, op geharmoniseerde wijze 
worden aangepakt. Met de eisen die zullen 
worden gesteld, zouden de geconstateerde 
risico's worden aangepakt en zouden de 
kwaliteit en efficiëntie van de markten
moeten zijn gewaarborgd.

Or. en

Amendement 143
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om een einde te maken aan de huidige 
fragmentering waarbij sommige lidstaten 
uiteenlopende maatregelen hebben 
getroffen, en om de kans te verkleinen dat 
bevoegde autoriteiten uiteenlopende 
maatregelen nemen, is het van belang dat 
de potentiële risico's die uit 
baissetransacties en kredietverzuimswaps 
voortvloeien, op geharmoniseerde wijze 
worden aangepakt. Met de eisen die zullen 
worden gesteld, zouden de geconstateerde 
risico's worden aangepakt zonder onnodig 
afbreuk te doen aan de voordelen die 
baissetransacties te bieden hebben voor de 
kwaliteit en efficiëntie van de markten.

(4) Om een einde te maken aan de huidige 
fragmentering waarbij sommige lidstaten 
uiteenlopende maatregelen hebben 
getroffen, en om de kans te verkleinen dat 
bevoegde autoriteiten uiteenlopende 
maatregelen nemen, is het van belang dat 
de potentiële risico's die uit 
baissetransacties en kredietverzuimswaps 
voortvloeien, op geharmoniseerde wijze 
worden aangepakt. Met de eisen die zullen 
worden gesteld, zouden de geconstateerde 
risico's worden aangepakt zonder dat dit 
ten koste zou gaan van de stabiliteit van 
de Europese financiële markten of van 
hun vermogen om de reële economie van 
liquiditeit te voorzien. Dit mag de lidstaten 
er echter niet van weerhouden een 
striktere regulering in te voeren voor 
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kredietverzuimswaps en baissetransacties.

Or. en

Amendement 144
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om een einde te maken aan de huidige 
fragmentering waarbij sommige lidstaten 
uiteenlopende maatregelen hebben 
getroffen, en om de kans te verkleinen dat 
bevoegde autoriteiten uiteenlopende 
maatregelen nemen, is het van belang dat 
de potentiële risico's die uit 
baissetransacties en kredietverzuimswaps 
voortvloeien, op geharmoniseerde wijze 
worden aangepakt. Met de eisen die zullen 
worden gesteld, zouden de geconstateerde 
risico's worden aangepakt zonder onnodig 
afbreuk te doen aan de voordelen die 
baissetransacties te bieden hebben voor de 
kwaliteit en efficiëntie van de markten.

(4) Om een einde te maken aan de huidige 
fragmentering waarbij sommige lidstaten 
uiteenlopende maatregelen hebben 
getroffen, en om de kans te verkleinen dat 
bevoegde autoriteiten uiteenlopende 
maatregelen nemen, is het van belang dat 
de potentiële risico's die uit 
baissetransacties en kredietverzuimswaps 
voortvloeien, op gecoördineerde wijze 
worden aangepakt. Daarbij moet het voor 
de lidstaten mogelijk blijven strengere 
voorschriften vast te stellen. Met de eisen 
die zullen worden gesteld, zouden de 
geconstateerde risico's worden aangepakt, 
met bijzondere aandacht voor de 
problemen die baissetransacties met zich 
meebrengen voor de kwaliteit en 
efficiëntie van de markten. Met name 
ongedekte en grondstoffengerelateerde 
baissetransacties moeten worden 
verboden.

Or. de

Amendement 145
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om een einde te maken aan de huidige 
fragmentering waarbij sommige lidstaten 

(4) Om een einde te maken aan de huidige 
fragmentering waarbij sommige lidstaten 
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uiteenlopende maatregelen hebben 
getroffen, en om de kans te verkleinen dat 
bevoegde autoriteiten uiteenlopende 
maatregelen nemen, is het van belang dat 
de potentiële risico's die uit 
baissetransacties en kredietverzuimswaps 
voortvloeien, op geharmoniseerde wijze 
worden aangepakt. Met de eisen die zullen 
worden gesteld, zouden de geconstateerde 
risico's worden aangepakt zonder onnodig 
afbreuk te doen aan de voordelen die 
baissetransacties te bieden hebben voor de 
kwaliteit en efficiëntie van de markten.

uiteenlopende maatregelen hebben 
getroffen, en om de kans te verkleinen dat 
bevoegde autoriteiten uiteenlopende 
maatregelen nemen, is het van belang dat 
de potentiële risico's die uit 
baissetransacties en kredietverzuimswaps 
voortvloeien, op geharmoniseerde wijze 
worden aangepakt. Met de eisen die zullen 
worden gesteld, zouden de geconstateerde 
risico's worden aangepakt zonder dat dit 
ten koste zou gaan van de werking van de 
financiële markten in de Unie, waarbij 
tevens rekening zou worden gehouden 
met nationale verschillen en met het 
potentiële economische effect van de te 
introduceren eisen.

Or. en

Amendement 146
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Baissetransacties komen de 
efficiëntie van de markten ten goede. Zij 
leiden tot een verruiming van de 
marktliquiditeit (aangezien shorters 
effecten verkopen en deze in een later 
stadium weer terugkopen om hun 
baisseposities te dekken). Doordat het 
aangaan van baissetransacties beleggers 
bovendien in de gelegenheid stelt actie te 
ondernemen op het moment dat een effect 
naar hun opvatting overgewaardeerd is, 
leidt deze praktijk tot een efficiëntere 
prijszetting van effecten, helpt hij het 
ontstaan van zeepbellen te beperken en 
kan hij tevens dienst doen als een vroege 
indicator voor onderliggende problemen 
met een bepaalde emittent. Short selling is 
ook een belangrijk instrument voor 
risicoafdekking en andere 
risicobeheersingsactiviteiten, alsook voor 
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marktmakingdoeleinden.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat de economische betekenis van short selling voor zowel emittenten als 
beleggers wordt onderkend. Het is de bedoeling aldus te bewerkstelligen dat de verordening 
op een evenwichtige manier bijdraagt tot de harmonisatie van het shortingsysteem, zodat kan 
worden gewaarborgd dat zowel emittenten als beleggers van de voordelen ervan kunnen 
blijven profiteren.

Amendement 147
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Baissetransacties komen de 
efficiëntie van de markten ten goede. Zij 
leiden tot een verruiming van de 
marktliquiditeit (aangezien shorters 
effecten verkopen en deze in een later 
stadium weer terugkopen om hun 
baisseposities te dekken). Doordat het 
aangaan van baissetransacties beleggers 
bovendien in de gelegenheid stelt actie te 
ondernemen op het moment dat een effect 
naar hun opvatting overgewaardeerd is, 
leidt deze praktijk tot een efficiëntere 
prijszetting van effecten, helpt hij het 
ontstaan van zeepbellen te beperken en 
kan hij tevens dienst doen als een vroege 
indicator voor onderliggende problemen 
met een bepaalde emittent. Short selling is 
ook een belangrijk instrument voor 
risicoafdekking en andere 
risicobeheersingsactiviteiten, alsook voor 
marktmakingdoeleinden.

Or. en
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Motivering

Het is van essentieel belang dat de economische betekenis van short selling voor zowel 
emittenten als beleggers in de considerans wordt onderkend. Het is de bedoeling aldus te 
bewerkstelligen dat de verordening op een evenwichtige manier bijdraagt tot de harmonisatie 
van het shortingsysteem, zodat kan worden gewaarborgd dat zowel emittenten als beleggers 
van de voordelen ervan kunnen blijven profiteren.

Amendement 148
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Hoewel grondstoffenmarkten – en 
met name landbouwgoederenmarkten –
aan vergelijkbare risico's zijn blootgesteld 
als markten voor andere financiële 
instrumenten zoals beoogd in deze 
verordening, vallen grondstoffen niet 
binnen de werkingssfeer van deze 
verordening. Louter speculatieve handel 
moet worden verboden en de ETA 
(EAEM) en de bevoegde autoriteiten 
moeten de bevoegdheid krijgen 
verstoringen in het functioneren van de 
grondstoffenmarkten effectief aan te 
pakken. De Commissie moet derhalve met 
een passend voorstel tot regulering van de 
grondstoffenmarkten komen, onder 
inachtneming van de specifieke 
kenmerken daarvan. 
Grondstoffenmarkten die relevant zijn 
voor de energiesector moeten worden 
gereguleerd via het voorstel van de 
Commissie voor een verordening 
betreffende de integriteit en transparantie 
van de energiemarkten 
(COM(2010)0726).

Or. en
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Amendement 149
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Handel in kredietverzuimswaps, 
naakt shorten en het aangaan van 
baissetransacties in grondstoffen moeten 
worden tegengegaan en op de financiële 
markten van de Unie wettelijk worden 
verboden. Naakt shorten, het aangaan 
van baissetransacties in grondstoffen en 
handel in kredietverzuimswaps leveren 
geen enkel macro-economisch voordeel 
op en brengen aanzienlijke 
systeemrisico's met zich mee waarvan de 
ernst achteraf slechts met grote moeite 
kan worden beoordeeld. Hedging van 
risico's moet worden vervangen door 
andere instrumenten waaraan minder 
nadelen zijn verbonden.

Or. en

Amendement 150
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Een grotere transparantie ten aanzien 
van aanzienlijke netto baisseposities in 
specifieke financiële instrumenten zal 
vermoedelijk zowel de toezichthouder als 
de marktdeelnemers ten goede komen.
Voor aandelen die tot de handel op een 
handelsplatform in de Unie zijn toegelaten, 
dient een tweeledig model te worden 
ingevoerd dat voorziet in een grotere 
transparantie betreffende aanzienlijke netto 
baisseposities in aandelen van een 
welbepaalde omvang. Als een positie een 

(6) Een grotere transparantie ten aanzien 
van aanzienlijke netto baisseposities in 
specifieke financiële instrumenten zal 
vermoedelijk de toezichthouder ten goede 
komen. Voor aandelen die tot de handel op 
een handelsplatform in de Unie zijn 
toegelaten, dient een tweeledig model te 
worden ingevoerd dat voorziet in een 
grotere transparantie betreffende 
aanzienlijke netto baisseposities in 
aandelen van een welbepaalde omvang.
Als een positie een bepaalde drempel 
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bepaalde, lagere drempel bereikt, dienen 
alleen de betrokken toezichthouders ervan 
in kennis te worden gesteld, zodat deze in 
staat zijn die positie te monitoren en, in 
voorkomend geval, een onderzoek in te 
stellen naar baissetransacties die 
systeemrisico's met zich mee kunnen 
brengen of waarbij er van misbruiken 
sprake kan zijn; posities die een hogere 
drempel bereiken, dienen aan de markt te 
worden bekendgemaakt, zodat andere 
marktdeelnemers over nuttige informatie 
over aanzienlijke afzonderlijke 
baisseposities in aandelen beschikken.

bereikt, dienen alleen de betrokken 
toezichthouders ervan in kennis te worden 
gesteld, zodat deze in staat zijn die positie 
te monitoren en, in voorkomend geval, een 
onderzoek in te stellen naar 
baissetransacties die systeemrisico's met 
zich mee kunnen brengen of waarbij er van 
misbruiken sprake kan zijn.

Or. en

Motivering

Openbaarmaking van individuele shortposities werkt concurrentieverstorend en kan voor 
kleinere beleggers negatieve gevolgen hebben. Het kan procyclisch gedrag in de hand 
werken, waardoor de aandelenkoersen omlaag worden getrokken en het Europese 
bedrijfsleven wordt geschaad. Een en ander zou tevens leiden tot verminderde liquiditeit en 
minder efficiënte prijsvorming voor alle marktgebruikers, zowel particuliere beleggers als 
pensioenfondsen en bedrijfsemittenten. Wij dienen er ons echter wel van te verzekeren dat de 
bevoegde autoriteiten toegang kunnen krijgen tot de voor systeemrisicobewaking relevante 
gegevens.

Amendement 151
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Een grotere transparantie ten aanzien 
van aanzienlijke netto baisseposities in 
specifieke financiële instrumenten zal 
vermoedelijk zowel de toezichthouder als 
de marktdeelnemers ten goede komen.
Voor aandelen die tot de handel op een 
handelsplatform in de Unie zijn toegelaten, 
dient een tweeledig model te worden 
ingevoerd dat voorziet in een grotere 

(6) Een grotere transparantie ten aanzien 
van aanzienlijke netto baisseposities in 
specifieke financiële instrumenten wordt 
geacht het marktregelgevingstoezicht ten 
goede te komen. Voor aandelen die tot de 
handel op een handelsplatform in de Unie 
zijn toegelaten, dient een tweeledig model 
te worden ingevoerd dat voorziet in een 
grotere transparantie betreffende 
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transparantie betreffende aanzienlijke netto 
baisseposities in aandelen van een 
welbepaalde omvang. Als een positie een 
bepaalde, lagere drempel bereikt, dienen 
alleen de betrokken toezichthouders ervan
in kennis te worden gesteld, zodat deze in 
staat zijn die positie te monitoren en, in 
voorkomend geval, een onderzoek in te
stellen naar baissetransacties die 
systeemrisico's met zich mee kunnen 
brengen of waarbij er van misbruiken 
sprake kan zijn; posities die een hogere 
drempel bereiken, dienen aan de markt te 
worden bekendgemaakt, zodat andere 
marktdeelnemers over nuttige informatie
over aanzienlijke afzonderlijke
baisseposities in aandelen beschikken.

aanzienlijke netto baisseposities in 
aandelen van een welbepaalde omvang.
Als een positie een bepaalde drempel te 
boven gaat, dienen alleen de betrokken 
toezichthouders daarvan in kennis te 
worden gesteld, zodat deze in staat zijn die 
positie te monitoren en, in voorkomend 
geval, een onderzoek in te stellen naar 
baissetransacties die systeemrisico's met 
zich mee kunnen brengen of waarbij er van 
misbruiken sprake kan zijn, en posities die
boven de drempelwaarden uitkomen 
dienen in een anonieme en geaggregeerde 
vorm aan de markt bekend te worden
gemaakt, zodat andere marktdeelnemers 
nuttige informatie inzake de omvang van 
de ingenomen baisseposities in aandelen
wordt verschaft.

Or. en

Motivering

Openbaarmaking van individuele baisseposities helpt de toezichthouders niet om 
marktmisbruik op te sporen en kan houders van baisseposities blootstellen aan het risico van 
"short squeezes" en andere vormen van misbruik, bovendien zet het aan tot kuddegedrag; 
daarnaast vermindert het de liquiditeit omdat beleggers niet graag hebben dat hun 
baisseposities bekend raken en dan maar geen baissetransacties aangaan. Openbaarmaking 
van geaggregeerde gegevens verschaft de marktdeelnemers nuttige informatie.

Amendement 152
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Een grotere transparantie ten aanzien 
van aanzienlijke netto baisseposities in 
specifieke financiële instrumenten zal 
vermoedelijk zowel de toezichthouder als 
de marktdeelnemers ten goede komen.
Voor aandelen die tot de handel op een 
handelsplatform in de Unie zijn toegelaten, 

(6) Een grotere transparantie ten aanzien 
van aanzienlijke netto baisseposities in 
specifieke financiële instrumenten zal 
vermoedelijk zowel de toezichthouder als 
de marktdeelnemers ten goede komen.
Voor aandelen die tot de handel op een 
handelsplatform in de Unie zijn toegelaten, 
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dient een tweeledig model te worden 
ingevoerd dat voorziet in een grotere 
transparantie betreffende aanzienlijke netto 
baisseposities in aandelen van een 
welbepaalde omvang. Als een positie een 
bepaalde, lagere drempel bereikt, dienen 
alleen de betrokken toezichthouders ervan
in kennis te worden gesteld, zodat deze in 
staat zijn die positie te monitoren en, in 
voorkomend geval, een onderzoek in te 
stellen naar baissetransacties die 
systeemrisico's met zich mee kunnen 
brengen of waarbij er van misbruiken 
sprake kan zijn; posities die een hogere 
drempel bereiken, dienen aan de markt te
worden bekendgemaakt, zodat andere 
marktdeelnemers over nuttige informatie 
over aanzienlijke afzonderlijke 
baisseposities in aandelen beschikken.

dient een tweeledig model te worden 
ingevoerd dat voorziet in een grotere 
transparantie betreffende aanzienlijke netto 
baisseposities in aandelen van een 
welbepaalde omvang. Als een positie een 
bepaalde drempel te boven gaat, dienen 
alleen de betrokken toezichthouders
daarvan in kennis te worden gesteld, zodat 
deze in staat zijn die positie te monitoren 
en, in voorkomend geval, een onderzoek in 
te stellen naar baissetransacties die 
systeemrisico's met zich mee kunnen 
brengen of waarbij er van misbruiken 
sprake kan zijn; de ingenomen posities
moeten bovendien in een anonieme en 
geaggregeerde vorm aan de markt bekend
worden gemaakt, zodat andere 
marktdeelnemers over nuttige informatie 
over aanzienlijke afzonderlijke 
baisseposities in aandelen beschikken.

Or. en

Amendement 153
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Een grotere transparantie ten aanzien 
van aanzienlijke netto baisseposities in 
specifieke financiële instrumenten zal
vermoedelijk zowel de toezichthouder als 
de marktdeelnemers ten goede komen.
Voor aandelen die tot de handel op een 
handelsplatform in de Unie zijn toegelaten, 
dient een tweeledig model te worden 
ingevoerd dat voorziet in een grotere 
transparantie betreffende aanzienlijke netto 
baisseposities in aandelen van een 
welbepaalde omvang. Als een positie een 
bepaalde, lagere drempel bereikt, dienen 
alleen de betrokken toezichthouders ervan 
in kennis te worden gesteld, zodat deze in 
staat zijn die positie te monitoren en, in 

(6) Een grotere transparantie ten aanzien 
van aanzienlijke netto baisseposities in 
specifieke financiële instrumenten zal 
vermoedelijk zowel de toezichthouder als 
de marktdeelnemers ten goede komen.
Voor aandelen die tot de handel op een 
handelsplatform in de Unie zijn toegelaten, 
dient een tweeledig model te worden 
ingevoerd dat voorziet in een grotere 
transparantie betreffende aanzienlijke netto 
baisseposities in aandelen van een 
welbepaalde omvang. Als een positie een 
bepaalde drempel te boven gaat, dienen 
alleen de betrokken toezichthouders ervan 
in kennis te worden gesteld, zodat deze in 
staat zijn die positie te monitoren en, in 
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voorkomend geval, een onderzoek in te 
stellen naar baissetransacties die 
systeemrisico's met zich mee kunnen 
brengen of waarbij er van misbruiken 
sprake kan zijn; posities die een hogere 
drempel bereiken, dienen aan de markt te
worden bekendgemaakt, zodat andere 
marktdeelnemers over nuttige informatie 
over aanzienlijke afzonderlijke 
baisseposities in aandelen beschikken.

voorkomend geval, een onderzoek in te 
stellen naar baissetransacties die 
systeemrisico's met zich mee kunnen 
brengen of waarbij er van misbruiken 
sprake kan zijn; bovendien moeten de 
ingenomen posities aan de markt bekend
worden gemaakt, zodat andere 
marktdeelnemers over nuttige informatie 
over aanzienlijke afzonderlijke 
baisseposities in aandelen beschikken.

Or. en

Amendement 154
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Een grotere transparantie ten aanzien 
van aanzienlijke netto baisseposities in 
specifieke financiële instrumenten zal 
vermoedelijk zowel de toezichthouder als 
de marktdeelnemers ten goede komen.
Voor aandelen die tot de handel op een 
handelsplatform in de Unie zijn toegelaten, 
dient een tweeledig model te worden 
ingevoerd dat voorziet in een grotere 
transparantie betreffende aanzienlijke netto 
baisseposities in aandelen van een 
welbepaalde omvang. Als een positie een 
bepaalde, lagere drempel bereikt, dienen 
alleen de betrokken toezichthouders ervan 
in kennis te worden gesteld, zodat deze in 
staat zijn die positie te monitoren en, in 
voorkomend geval, een onderzoek in te 
stellen naar baissetransacties die 
systeemrisico's met zich mee kunnen 
brengen of waarbij er van misbruiken 
sprake kan zijn; posities die een hogere 
drempel bereiken, dienen aan de markt te 
worden bekendgemaakt, zodat andere 
marktdeelnemers over nuttige informatie 
over aanzienlijke afzonderlijke 

(6) Een grotere transparantie ten aanzien 
van aanzienlijke netto baisseposities in 
specifieke financiële instrumenten zal 
vermoedelijk zowel de toezichthouder als 
de marktdeelnemers ten goede komen.
Voor aandelen die tot de handel op een 
handelsplatform in de Unie zijn toegelaten
of onderhands zijn geplaatst, dient een 
tweeledig model te worden ingevoerd dat 
voorziet in een grotere transparantie 
betreffende aanzienlijke netto 
baisseposities in aandelen van een 
welbepaalde omvang. Als een positie een 
bepaalde, lagere drempel bereikt, dienen 
alleen de betrokken toezichthouders ervan 
in kennis te worden gesteld, zodat deze in 
staat zijn die positie te monitoren en, in 
voorkomend geval, een onderzoek in te 
stellen naar baissetransacties die 
systeemrisico's met zich mee kunnen 
brengen of waarbij er van misbruiken 
sprake kan zijn; posities die een hogere 
drempel bereiken, dienen aan de markt te 
worden bekendgemaakt, zodat andere 
marktdeelnemers over nuttige informatie 
over aanzienlijke afzonderlijke 



PE456.773v01-00 16/131 AM\853802NL.doc

NL

baisseposities in aandelen beschikken. baisseposities in aandelen beschikken.

Or. en

Amendement 155
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De kennisgeving aan toezichthouders 
van aanzienlijke netto baisseposities in 
overheidsschuld zou belangrijke informatie 
opleveren die hen moet helpen nagaan of 
dergelijke posities daadwerkelijk 
systeemrisico's met zich meebrengen, dan 
wel voor oneerlijke doeleinden worden 
aangewend. Daarom dient te worden 
voorgeschreven dat toezichthouders in 
kennis moeten worden gesteld van 
aanzienlijke netto baisseposities in 
overheidsschuld in de Unie. Er mag slechts 
worden geëist dat alleen toezichthouders 
van dergelijke posities in kennis moeten 
worden gesteld, omdat de bekendmaking 
van deze informatie aan de markten voor 
dergelijke instrumenten een nadelig effect 
kan sorteren op de markten voor 
overheidsschuld waar er reeds van een 
verminderde liquiditeit sprake is. Ook dient 
te worden geëist dat kennis wordt gegeven 
van aanzienlijke posities op 
overheidsemittenten welke met behulp van 
kredietverzuimswaps zijn opgebouwd.

(7) De kennisgeving aan toezichthouders 
van aanzienlijke netto baisseposities in 
overheidsschuld of die zijn gerelateerd aan 
nationale of Europese financiële 
marktindices zou belangrijke informatie 
opleveren die hen moet helpen nagaan of 
dergelijke posities daadwerkelijk 
systeemrisico's met zich meebrengen, dan 
wel voor oneerlijke doeleinden worden 
aangewend. Daarom dient te worden 
voorgeschreven dat toezichthouders in 
kennis moeten worden gesteld van 
aanzienlijke netto baisseposities in 
overheidsschuld of die zijn gerelateerd aan 
nationale of Europese financiële 
marktindices. Er mag slechts worden 
geëist dat alleen toezichthouders van 
dergelijke posities in kennis moeten 
worden gesteld, omdat de bekendmaking 
van deze informatie aan de markten voor 
dergelijke instrumenten een nadelig effect 
kan sorteren op de markten voor 
overheidsschuld waar er reeds van een 
verminderde liquiditeit sprake is of die zijn 
gerelateerd aan nationale of Europese 
financiële marktindices. Ook dient te 
worden geëist dat kennis wordt gegeven 
van aanzienlijke posities op 
overheidsemittenten welke met behulp van 
kredietverzuimswaps zijn opgebouwd en 
van financiële instrumenten die zijn 
gerelateerd aan nationale of Europese 
financiële marktindices.

Or. en
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Amendement 156
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De kennisgevingsvereisten voor 
overheidsschuld dienen te gelden voor 
schuld die wordt uitgegeven door de Unie 
en door de lidstaten, met inbegrip van een 
ministerie, overheidsdienst, centrale bank, 
agentschap of instantie die schuld namens 
een lidstaat uitgeeft, maar met uitzondering 
van regionale organen of 
semioverheidsinstanties die schuld 
uitgeven.

(8) De kennisgevingsvereisten voor 
overheidsschuld dienen te gelden voor 
schuld die wordt uitgegeven door de Unie 
en door de lidstaten, met inbegrip van een 
ministerie, overheidsdienst, centrale bank, 
agentschap of instantie die schuld namens 
een lidstaat uitgeeft, maar met uitzondering 
van regionale organen of 
semioverheidsinstanties die schuld 
uitgeven. Deze verordening is niet van 
toepassing op schuldinstrumenten die niet 
namens een lidstaat door 
bedrijfsemittenten in de Unie zijn 
uitgegeven.

Or. en

Motivering

Er zijn geen aanwijzingen dat shortposities met betrekking tot schuldinstrumenten die door 
bedrijfsemittenten zijn uitgegeven een systeemrisico zouden vormen. Het zou onredelijk zijn 
de opgelegde openbaarmakingsverplichtingen ook te doen gelden voor schuldinstrumenten 
die door bedrijfsemittenten zijn uitgegeven.

Amendement 157
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De kennisgevingsvereisten voor 
overheidsschuld dienen te gelden voor 
schuld die wordt uitgegeven door de Unie 
en door de lidstaten, met inbegrip van een 

(8) De kennisgevingsvereisten voor 
overheidsschuld dienen te gelden voor 
schuld die wordt uitgegeven door de Unie 
en door de lidstaten, met inbegrip van een 
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ministerie, overheidsdienst, centrale bank, 
agentschap of instantie die schuld namens 
een lidstaat uitgeeft, maar met uitzondering 
van regionale organen of 
semioverheidsinstanties die schuld 
uitgeven.

ministerie, overheidsdienst, centrale bank, 
agentschap of instantie die schuld namens 
een lidstaat uitgeeft, maar met uitzondering 
van regionale organen of 
semioverheidsinstanties die schuld 
uitgeven. Deze verordening is niet van 
toepassing op schuldinstrumenten die niet 
namens een lidstaat door 
bedrijfsemittenten in de Unie zijn 
uitgegeven.

Or. en

Motivering

Tijdens het over de verordening gevoerde overleg zijn er geen aanwijzingen aan het licht 
gekomen waaruit zou blijken dat shortposities met betrekking tot schuldinstrumenten die door 
bedrijfsemittenten zijn uitgegeven een systeemrisico vormen. De verordening is hoe dan ook 
al van toepassing op significante baisseposities die worden ingenomen met betrekking tot 
door bedrijfsemittenten in de Unie uitgegeven aandelen; het zou onredelijk zijn de opgelegde 
openbaarmakingsverplichtingen ook te doen gelden voor schuldinstrumenten die door 
bedrijfsemittenten zijn uitgegeven.

Amendement 158
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De kennisgevingsvereisten voor 
overheidsschuld dienen te gelden voor 
schuld die wordt uitgegeven door de Unie 
en door de lidstaten, met inbegrip van een 
ministerie, overheidsdienst, centrale bank, 
agentschap of instantie die schuld namens 
een lidstaat uitgeeft, maar met uitzondering 
van regionale organen of 
semioverheidsinstanties die schuld 
uitgeven.

(8) De kennisgevingsvereisten voor 
overheidsschuld dienen te gelden voor 
schuld die wordt uitgegeven door de Unie 
en door de lidstaten, met inbegrip van een 
ministerie, overheidsdienst, centrale bank, 
agentschap of instantie die schuld namens 
een lidstaat of de Unie uitgeeft, maar met 
uitzondering van regionale organen of 
semioverheidsinstanties die schuld 
uitgeven.

Or. en
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Amendement 159
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om tot een alomvattend en doeltreffend 
transparantievereiste te komen, is het van 
belang dat niet alleen melding wordt 
gemaakt van baisseposities die door het 
verhandelen van aandelen of 
overheidsschuld op handelsplatforms zijn 
ontstaan, maar ook van baisseposities die 
door handel buiten de handelsplatforms om 
zijn ontstaan, en economische netto 
baisseposities die door het gebruik van 
derivaten zijn ontstaan.

(9) Om tot een alomvattend en doeltreffend 
transparantievereiste te komen, is het van 
belang dat niet alleen melding wordt 
gemaakt van baisseposities die door het 
verhandelen van effecten, geïndexeerde 
instrumenten of overheidsschuld op 
handelsplatforms zijn ontstaan, maar ook 
van baisseposities die door handel buiten 
de handelsplatforms om zijn ontstaan, en 
economische netto baisseposities die door 
het gebruik van derivaten zijn ontstaan.

Or. en

Amendement 160
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om tot een alomvattend en doeltreffend 
transparantievereiste te komen, is het van 
belang dat niet alleen melding wordt 
gemaakt van baisseposities die door het 
verhandelen van aandelen of 
overheidsschuld op handelsplatforms zijn 
ontstaan, maar ook van baisseposities die 
door handel buiten de handelsplatforms om 
zijn ontstaan, en economische netto 
baisseposities die door het gebruik van 
derivaten zijn ontstaan.

(9) Om tot een alomvattend en doeltreffend 
transparantievereiste te komen, is het van 
belang dat niet alleen melding wordt 
gemaakt van baisseposities die door het 
verhandelen van aandelen of 
overheidsschuld op handelsplatforms zijn 
ontstaan, maar ook van baisseposities die 
door handel buiten de handelsplatforms om
(hetzij via gereglementeerde markten, 
multilaterale handelsfaciliteiten, 
beleggingsondernemingen met 
systematische interne afhandeling dan 
wel OTC-instrumenten) zijn ontstaan, en 
economische netto baisseposities die zijn 
ontstaan door het gebruik van derivaten
zoals opties, futures, contracten ter 
verrekening van verschillen en spread 
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bets met betrekking tot aandelen of 
overheidsschuld.

Or. en

Motivering

Er dient nader te worden gespecificeerd wat moet worden verstaan onder "buiten de 
handelsplatforms om" en wat er precies valt onder "derivaten", om te voorkomen dat deze 
regel op verschillende manieren kan worden uitgelegd.

Amendement 161
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om zowel voor de toezichthouders als 
voor de markt van nut te zijn, dient een
transparantieregeling te waarborgen dat
volledige en accurate informatie over 
posities van natuurlijke of rechtspersonen
wordt verstrekt. In de aan de 
toezichthouder of de markt meegedeelde
informatie dient meer in het bijzonder met 
zowel baisse- als hausseposities rekening te 
worden gehouden, zodat waardevolle 
informatie wordt verstrekt over de netto 
baissepositie van de natuurlijke of 
rechtspersoon in aandelen, overheidsschuld 
of kredietverzuimswaps.

(10) Om zowel voor de toezichthouders als 
voor de markt van nut te zijn, moet de 
getroffen transparantieregeling waarborgen 
dat er informatie wordt verstrekt omtrent 
substantiële baisseposities die door
natuurlijke of rechtspersonen zijn 
aangegaan. In de aan de toezichthouder of 
de markt in anonieme, geaggregeerde 
vorm medegedeelde informatie dient meer 
in het bijzonder met zowel baisse- als 
hausseposities rekening te worden 
gehouden, zodat waardevolle informatie 
wordt verstrekt over de netto baissepositie 
van de natuurlijke of rechtspersoon in 
aandelen, overheidsschuld of
kredietverzuimswaps. Door op een 
volledige en accurate manier openheid 
van zaken te geven omtrent substantiële 
baisseposities wordt de toezichthoudende 
autoriteiten belangrijke informatie 
verschaft over eventuele marktrisico's, 
een belangrijke factor om toezicht op de 
markten te kunnen houden. Daar staat 
tegenover dat het markeren van 
individuele short orders – die binnen een 
korte tijdspanne kunnen worden afgerond 
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– voor het markttoezicht niet noodzakelijk 
wordt geacht.

Or. en

Motivering

Om zowel voor de toezichthouders als voor de markt van nut te zijn, moet de getroffen 
transparantieregeling waarborgen dat er informatie wordt verstrekt omtrent substantiële 
baisseposities die door natuurlijke of rechtspersonen zijn aangegaan. In de aan de 
toezichthouder of de markt meegedeelde informatie dient meer in het bijzonder met zowel 
baisse- als hausseposities rekening te worden gehouden, zodat waardevolle informatie wordt 
verstrekt over de netto baissepositie van de natuurlijke of rechtspersoon in aandelen, 
overheidsschuld of kredietverzuimswaps.

Amendement 162
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om zowel voor de toezichthouders als 
voor de markt van nut te zijn, dient een 
transparantieregeling te waarborgen dat 
volledige en accurate informatie over 
posities van natuurlijke of rechtspersonen 
wordt verstrekt. In de aan de 
toezichthouder of de markt meegedeelde 
informatie dient meer in het bijzonder met 
zowel baisse- als hausseposities rekening te 
worden gehouden, zodat waardevolle 
informatie wordt verstrekt over de netto 
baissepositie van de natuurlijke of 
rechtspersoon in aandelen, overheidsschuld 
en kredietverzuimswaps.

(10) Om zowel voor de toezichthouders als 
voor de markt van nut te zijn, dient een 
transparantieregeling te waarborgen dat 
volledige en accurate informatie over 
posities van natuurlijke of rechtspersonen 
wordt verstrekt. In de op vertrouwelijke 
grondslag aan de toezichthouder 
meegedeelde informatie dient meer in het 
bijzonder met zowel baisse- als 
hausseposities rekening te worden 
gehouden, zodat waardevolle informatie 
wordt verstrekt over de netto baissepositie 
van de natuurlijke of rechtspersoon in 
aandelen, overheidsschuld en 
kredietverzuimswaps. Om te voorkomen 
dat toezichthouders mededeling wordt 
gedaan van informatie zonder 
substantiële, systeemkritische of 
toezichttechnische waarde, moeten de 
drempelwaarden voor vertrouwelijke 
kennisgeving zorgvuldig worden getoetst 
en moeten de kosten en baten van het 



PE456.773v01-00 22/131 AM\853802NL.doc

NL

hanteren van uiteenlopende 
drempelwaarden nauwgezet worden 
afgewogen door de ETA (EAEM), die 
vervolgens de Commissie moet adviseren 
omtrent de te hanteren drempelwaarden.

Or. en

Motivering

Openbaarmaking van individuele baisseposities kan negatieve gevolgen hebben voor kleine 
beleggers. Het kan procyclisch gedrag in de hand werken, waardoor de aandelenkoersen 
omlaag worden getrokken en het Europese bedrijfsleven wordt geschaad, hetgeen leidt tot 
verminderde liquiditeit en minder efficiënte prijsvorming. Wel moet worden gegarandeerd dat 
de bevoegde autoriteiten een redelijke hoeveelheid relevante informatie kunnen raadplegen, 
zodat zij systeemrisico's kunnen monitoren zonder dat daaraan al te hoge kosten of 
administratieve rompslomp zijn verbonden en zonder dat een en ander ten koste gaat van de 
concurrentieverhoudingen op de Europese markten.

Amendement 163
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om zowel voor de toezichthouders als 
voor de markt van nut te zijn, dient een 
transparantieregeling te waarborgen dat 
volledige en accurate informatie over 
posities van natuurlijke of rechtspersonen 
wordt verstrekt. In de aan de 
toezichthouder of de markt meegedeelde 
informatie dient meer in het bijzonder met 
zowel baisse- als hausseposities rekening te 
worden gehouden, zodat waardevolle 
informatie wordt verstrekt over de netto 
baissepositie van de natuurlijke of 
rechtspersoon in aandelen, 
overheidsschuld en kredietverzuimswaps.

(10) Om zowel voor de toezichthouders als 
voor de markt van nut te zijn, dient een 
transparantieregeling te waarborgen dat 
volledige en accurate informatie over 
posities van natuurlijke of rechtspersonen 
wordt verstrekt. In de aan de 
toezichthouder of de markt meegedeelde 
informatie dient meer in het bijzonder met 
zowel baisse- als hausseposities rekening te 
worden gehouden, zodat waardevolle 
informatie wordt verstrekt over de netto 
baissepositie van de natuurlijke of 
rechtspersoon in effecten, indices,
overheidsschuld of kredietverzuimswaps.

Or. en
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Amendement 164
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Bij de berekening van de baissepositie 
of de haussepositie moet elke vorm van 
economisch belang in aanmerking worden 
genomen die een natuurlijke of 
rechtspersoon heeft met betrekking tot het 
geplaatst kapitaal van een onderneming of
de uitgegeven overheidsschuld van de 
betrokken lidstaat of de Unie. Er dient met 
name rekening te worden gehouden met 
een dergelijk belang dat direct of indirect 
via derivaten zoals opties, futures, 
contracten ter verrekening van verschillen 
en spread bets met betrekking tot aandelen 
of overheidsschuld is verkregen. In geval 
van posities in overheidsschuld dient ook 
rekening te worden gehouden met 
kredietverzuimswaps met betrekking tot 
emittenten van overheidsschuld.

(11) Bij de berekening van de baissepositie 
of de haussepositie moet elke vorm van 
economisch belang in aanmerking worden 
genomen die een natuurlijke of 
rechtspersoon heeft met betrekking tot het 
geplaatst kapitaal van een onderneming, de 
uitgegeven overheidsschuld van de 
betrokken lidstaat of de Unie, dan wel tot 
nationale of Europese financiële 
marktindices. Er dient met name rekening 
te worden gehouden met een dergelijk 
belang dat direct of indirect via derivaten 
zoals opties, futures, contracten ter 
verrekening van verschillen en spread bets 
met betrekking tot effecten, 
overheidsschuld of indices is verkregen. In 
geval van posities in overheidsschuld dient 
ook rekening te worden gehouden met 
kredietverzuimswaps met betrekking tot 
emittenten van overheidsschuld.

Or. en

Amendement 165
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Er dient niet alleen een 
transparantieregeling voor de 
openbaarmaking van netto baisseposities 
in aandelen te worden ingevoerd, maar er 
moet ook worden voorgeschreven dat 
verkooporders die op handelsplatforms als 
short orders worden uitgevoerd, moeten 
worden gemarkeerd, zodat aanvullende 

Schrappen
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informatie wordt verkregen over het 
volume van de baissetransacties in 
aandelen die op handelsplatforms 
plaatsvinden. De informatie over de short 
orders dient door het handelsplatform te 
worden gebundeld en ten minste dagelijks 
in beknopte vorm te worden 
bekendgemaakt, eveneens met de 
bedoeling de bevoegde autoriteiten en 
marktdeelnemers te helpen bij de 
monitoring van de omvang van 
baissetransacties.

Or. en

Motivering

Baisseposities maken de markt overzichtelijker, maar de meerwaarde van het markeren van 
short orders is onduidelijk, ook gezien het feit dat de richtlijn betreffende markten voor 
financiële instrumenten marktdeelnemers verplicht alle uitgevoerde transacties aan de 
regelgevende instanties te melden.

Amendement 166
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Er dient niet alleen een 
transparantieregeling voor de 
openbaarmaking van netto baisseposities 
in aandelen te worden ingevoerd, maar er 
moet ook worden voorgeschreven dat 
verkooporders die op handelsplatforms als 
short orders worden uitgevoerd, moeten 
worden gemarkeerd, zodat aanvullende 
informatie wordt verkregen over het 
volume van de baissetransacties in 
aandelen die op handelsplatforms 
plaatsvinden. De informatie over de short 
orders dient door het handelsplatform te 
worden gebundeld en ten minste dagelijks 
in beknopte vorm te worden 

Schrappen
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bekendgemaakt, eveneens met de 
bedoeling de bevoegde autoriteiten en 
marktdeelnemers te helpen bij de 
monitoring van de omvang van 
baissetransacties.

Or. en

Amendement 167
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Er dient niet alleen een 
transparantieregeling voor de 
openbaarmaking van netto baisseposities 
in aandelen te worden ingevoerd, maar er 
moet ook worden voorgeschreven dat 
verkooporders die op handelsplatforms als 
short orders worden uitgevoerd, moeten 
worden gemarkeerd, zodat aanvullende 
informatie wordt verkregen over het 
volume van de baissetransacties in 
aandelen die op handelsplatforms 
plaatsvinden. De informatie over de short 
orders dient door het handelsplatform te
worden gebundeld en ten minste dagelijks 
in beknopte vorm te worden 
bekendgemaakt, eveneens met de 
bedoeling de bevoegde autoriteiten en 
marktdeelnemers te helpen bij de 
monitoring van de omvang van 
baissetransacties.

(12) De Commissie dient een volledige en 
grondige analyse op te maken van de 
kosten en baten die zijn verbonden aan de 
verplichte markering van short orders. 
Besluiten tot invoering van een dergelijke 
markering moeten naar behoren worden 
gemotiveerd en mogen niet vooruitlopen 
op de resultaten van de door de 
Commissie te verrichten analyse. De 
analysegegevens moeten openbaar
worden gemaakt.

Or. en

Amendement 168
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 



PE456.773v01-00 26/131 AM\853802NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Er dient niet alleen een 
transparantieregeling voor de 
openbaarmaking van netto baisseposities in 
aandelen te worden ingevoerd, maar er 
moet ook worden voorgeschreven dat
verkooporders die op handelsplatforms als 
short orders worden uitgevoerd, moeten
worden gemarkeerd, zodat aanvullende 
informatie wordt verkregen over het 
volume van de baissetransacties in 
aandelen die op handelsplatforms 
plaatsvinden. De informatie over de short 
orders dient door het handelsplatform te 
worden gebundeld en ten minste dagelijks 
in beknopte vorm te worden 
bekendgemaakt, eveneens met de 
bedoeling de bevoegde autoriteiten en 
marktdeelnemers te helpen bij de 
monitoring van de omvang van 
baissetransacties.

(12) Afgezien van de invoering van een 
transparantieregeling voor de 
openbaarmaking van netto baisseposities in 
aandelen, zou de ETA (EAEM) een 
onderzoek moeten instellen naar de 
kosten en baten die zijn verbonden aan de 
verplichte markering van verkooporders 
die op handelsplatforms als short orders 
worden uitgevoerd en naar de vraag of dit 
doel niet beter kan worden gerealiseerd 
middels de transparantieregeling voor de 
openbaarmaking van netto baisseposities
in aandelen.

Or. en

Amendement 169
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Er dient niet alleen een 
transparantieregeling voor de 
openbaarmaking van netto baisseposities in 
aandelen te worden ingevoerd, maar er 
moet ook worden voorgeschreven dat
verkooporders die op handelsplatforms als 
short orders worden uitgevoerd, moeten
worden gemarkeerd, zodat aanvullende 
informatie wordt verkregen over het 
volume van de baissetransacties in 
aandelen die op handelsplatforms 
plaatsvinden. De informatie over de short 
orders dient door het handelsplatform te 

(12) Afgezien van de invoering van een 
transparantieregeling voor de 
openbaarmaking van netto baisseposities in 
aandelen, zou de ETA (EAEM) een 
onderzoek moeten instellen naar de 
kosten en baten die zijn verbonden aan de 
verplichte markering van verkooporders 
die op handelsplatforms als short orders 
worden uitgevoerd en naar de vraag of dit 
doel niet beter kan worden gerealiseerd 
middels de transparantieregeling voor de 
openbaarmaking van netto baisseposities
in aandelen.
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worden gebundeld en ten minste dagelijks 
in beknopte vorm te worden 
bekendgemaakt, eveneens met de 
bedoeling de bevoegde autoriteiten en 
marktdeelnemers te helpen bij de 
monitoring van de omvang van 
baissetransacties.

Or. en

Amendement 170
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Er dient niet alleen een 
transparantieregeling voor de 
openbaarmaking van netto baisseposities in 
aandelen te worden ingevoerd, maar er 
moet ook worden voorgeschreven dat
verkooporders die op handelsplatforms als 
short orders worden uitgevoerd, moeten 
worden gemarkeerd, zodat aanvullende 
informatie wordt verkregen over het 
volume van de baissetransacties in 
aandelen die op handelsplatforms 
plaatsvinden. De informatie over de short 
orders dient door het handelsplatform te 
worden gebundeld en ten minste dagelijks 
in beknopte vorm te worden 
bekendgemaakt, eveneens met de 
bedoeling de bevoegde autoriteiten en 
marktdeelnemers te helpen bij de 
monitoring van de omvang van 
baissetransacties.

(12) Afgezien van de invoering van een 
transparantieregeling voor de 
openbaarmaking van netto baisseposities in 
aandelen, zou de ETA (EAEM) een 
kwantitatieve en kwalitatieve 
effectevaluatie moeten verrichten ter 
bepaling van de kosten en baten die zijn 
verbonden aan de verplichte markering 
van verkooporders die op handelsplatforms 
als short orders worden uitgevoerd en ter 
beantwoording van de vraag of dit doel 
niet beter kan worden gerealiseerd 
middels de transparantieregeling voor de 
openbaarmaking van netto baisseposities
in aandelen.

Or. en

Motivering

Ordermarkering zou geen accurate informatie opleveren en leiden tot substantiële 
implementatiekosten, die voornamelijk ten laste zouden komen van kleinere platforms en 
uiteindelijk ook niet zonder gevolgen kunnen blijven voor beleggers en emittenten. Alvorens 
tot de invoering van een dergelijke eis over te gaan moet er een accurate effectevaluatie van 
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de kosten en baten worden opgemaakt.

Amendement 171
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Er dient niet alleen een 
transparantieregeling voor de
openbaarmaking van netto baisseposities 
in aandelen te worden ingevoerd, maar er 
moet ook worden voorgeschreven dat 
verkooporders die op handelsplatforms als 
short orders worden uitgevoerd, moeten 
worden gemarkeerd, zodat aanvullende 
informatie wordt verkregen over het 
volume van de baissetransacties in 
aandelen die op handelsplatforms 
plaatsvinden. De informatie over de short 
orders dient door het handelsplatform te
worden gebundeld en ten minste dagelijks
in beknopte vorm te worden
bekendgemaakt, eveneens met de
bedoeling de bevoegde autoriteiten en 
marktdeelnemers te helpen bij de 
monitoring van de omvang van 
baissetransacties.

(12) Er dient niet alleen een 
transparantieregeling voor de melding van 
netto baisseposities in aandelen te worden 
ingevoerd, maar er moet ook worden 
voorgeschreven dat verkooporders die als 
short orders worden uitgevoerd en aan het 
eind van de handelsdag worden 
opgetekend, moeten worden gemarkeerd, 
zodat aanvullende informatie wordt 
verkregen over het volume van de
uitgevoerde baissetransacties in aandelen.
De informatie die wordt verkregen omtrent 
aan het eind van de handelsdag 
opgetekende verkooporders welke 
resulteren in een baissepositie, moet door 
de beleggingsonderneming worden 
gebundeld en ten minste dagelijks aan de 
bevoegde instantie worden medegedeeld 
om de bevoegde autoriteiten te helpen bij 
de monitoring van de omvang van 
baissetransacties.

Or. en

Motivering

Handelsplatforms beschikken niet over de juiste informatie om te bepalen of iemand een 
baissetransactie in een aandeel aangaat. In de praktijk kunnen orders met betrekking tot 
aandelen die tot de handel zijn toegelaten alleen effectief worden gemarkeerd door 
beleggingsondernemingen, die toegang hebben tot de identiteit en rekeningposities van hun 
cliënten. Bovendien zou markering van verkooporders alleen aan het einde van de handelsdag 
mogen plaatsvinden. Voorts zij opgemerkt dat realtimesignalering van toegestane 
baissetransacties misleidende en tegenstrijdige resultaten kan opleveren.
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Amendement 172
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Er dient niet alleen een 
transparantieregeling voor de 
openbaarmaking van netto baisseposities in
aandelen te worden ingevoerd, maar er 
moet ook worden voorgeschreven dat 
verkooporders die op handelsplatforms als 
short orders worden uitgevoerd, moeten 
worden gemarkeerd, zodat aanvullende 
informatie wordt verkregen over het 
volume van de baissetransacties in
aandelen die op handelsplatforms 
plaatsvinden. De informatie over de short 
orders dient door het handelsplatform te 
worden gebundeld en ten minste dagelijks 
in beknopte vorm te worden 
bekendgemaakt, eveneens met de 
bedoeling de bevoegde autoriteiten en 
marktdeelnemers te helpen bij de 
monitoring van de omvang van 
baissetransacties.

(12) Er dient niet alleen een 
transparantieregeling voor de 
openbaarmaking van netto baisseposities in
effecten te worden ingevoerd, maar er 
moet ook worden voorgeschreven dat 
verkooporders die als short orders worden 
uitgevoerd, moeten worden gemarkeerd, 
zodat aanvullende informatie wordt 
verkregen over het volume van de
uitgevoerde baissetransacties in effecten.
De informatie over
baissetransactieopdrachten dient door het 
handelsplatform of – wanneer de orders 
niet op handelsplatforms worden 
uitgevoerd – door de 
beleggingsonderneming die namens 
cliënten orders voor eigen rekening 
uitvoert te worden gebundeld en ten minste 
dagelijks in beknopte vorm te worden 
bekendgemaakt, eveneens met de 
bedoeling de bevoegde autoriteiten en 
marktdeelnemers te helpen bij de 
monitoring van de omvang van 
baissetransacties.

Or. en

Amendement 173
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het aankopen van 
kredietverzuimswaps zonder dat daar een 

(13) Het aankopen van 
kredietverzuimswaps zonder dat daar een 
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haussepositie in de onderliggende 
overheidsschuld tegenover staat, kan 
economisch gezien gelijk staan aan het 
innemen van een baissepositie in het 
onderliggende schuldinstrument. Bij de 
berekening van een netto baissepositie in 
overheidsschuld dienen derhalve ook de 
kredietverzuimswaps met betrekking tot 
een verplichting van een emittent van 
overheidsschuld in aanmerking te worden 
genomen. De met kredietverzuimswaps 
verband houdende positie dient in 
aanmerking te worden genomen om uit te 
maken of een natuurlijke of rechtspersoon 
een aanzienlijke netto baissepositie in 
overheidsschuld heeft waarvan een 
bevoegde autoriteit in kennis moet worden 
gesteld, dan wel een aanzienlijke 
ongedekte positie heeft die met een 
kredietverzuimswap met betrekking tot een 
overheidsemittent verband houdt, waarvan 
de autoriteit in kennis moet worden 
gesteld.

haussepositie in de onderliggende 
overheidsschuld of een andere positie 
waarvan de waarde waarschijnlijk 
negatief wordt beïnvloed door een daling 
in de kredietwaardigheid van de 
betrokken overheidsemittent tegenover 
staat, kan economisch gezien gelijk staan 
aan het innemen van een baissepositie in 
het onderliggende schuldinstrument Bij de 
berekening van een netto baissepositie in 
overheidsschuld dienen derhalve ook de 
kredietverzuimswaps met betrekking tot 
een verplichting van een emittent van 
overheidsschuld in aanmerking te worden 
genomen. De met kredietverzuimswaps 
verband houdende positie dient in 
aanmerking te worden genomen om uit te 
maken of een natuurlijke of rechtspersoon 
een aanzienlijke netto baissepositie in 
overheidsschuld heeft waarvan een 
bevoegde autoriteit in kennis moet worden 
gesteld, dan wel een aanzienlijke 
ongedekte positie heeft die met een 
kredietverzuimswap met betrekking tot een 
overheidsemittent verband houdt, waarvan 
de autoriteit in kennis moet worden 
gesteld.

Or. en

Amendement 174
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het aankopen van 
kredietverzuimswaps zonder dat daar een 
haussepositie in de onderliggende
overheidsschuld tegenover staat, kan 
economisch gezien gelijk staan aan het 
innemen van een baissepositie in het 
onderliggende schuldinstrument. Bij de 
berekening van een netto baissepositie in 
overheidsschuld dienen derhalve ook de 

(13) Het aankopen van 
kredietverzuimswaps zonder dat daar een 
haussepositie in de onderliggende 
overheidsschuld of een andere positie 
waarvan de waarde waarschijnlijk 
negatief wordt beïnvloed door een daling 
in de kredietwaardigheid van de 
betrokken overheidsemittent tegenover 
staat, kan economisch gezien gelijk staan 
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kredietverzuimswaps met betrekking tot 
een verplichting van een emittent van 
overheidsschuld in aanmerking te worden 
genomen. De met kredietverzuimswaps 
verband houdende positie dient in 
aanmerking te worden genomen om uit te 
maken of een natuurlijke of rechtspersoon 
een aanzienlijke netto baissepositie in 
overheidsschuld heeft waarvan een 
bevoegde autoriteit in kennis moet worden 
gesteld, dan wel een aanzienlijke 
ongedekte positie heeft die met een 
kredietverzuimswap met betrekking tot een 
overheidsemittent verband houdt, waarvan 
de autoriteit in kennis moet worden 
gesteld.

aan het innemen van een baissepositie in 
het onderliggende schuldinstrument Bij de 
berekening van een netto baissepositie in 
overheidsschuld dienen derhalve ook de 
kredietverzuimswaps met betrekking tot 
een verplichting van een emittent van 
overheidsschuld in aanmerking te worden 
genomen. De met kredietverzuimswaps 
verband houdende positie dient in 
aanmerking te worden genomen om uit te 
maken of een natuurlijke of rechtspersoon 
een aanzienlijke netto baissepositie in 
overheidsschuld heeft waarvan een 
bevoegde autoriteit in kennis moet worden 
gesteld, dan wel een aanzienlijke 
ongedekte positie heeft die met een 
kredietverzuimswap met betrekking tot een 
overheidsemittent verband houdt, waarvan 
de autoriteit in kennis moet worden 
gesteld.

Or. en

Motivering

Kredietverzuimswaps met betrekking tot staatsschuld zijn een doeltreffend instrument om het 
risico van een hele reeks andere instrumenten dan de onderliggende staatsschuld te beperken, 
bijvoorbeeld schuldpapier van bedrijven waarvan de kredietwaardigheid nauw samenhangt 
met die van de desbetreffende staat. Het opleggen van beperkingen of 
openbaarmakingsverplichtingen aan marktdeelnemers zal hen ervan weerhouden in dergelijk 
schuldpapier te beleggen, met alle gevolgen van dien voor de capaciteit van bedrijven om 
kapitaal bij elkaar te krijgen.

Amendement 175
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het aankopen van 
kredietverzuimswaps zonder dat daar een 
haussepositie in de onderliggende 
overheidsschuld tegenover staat, kan 

(13) Het aankopen van 
kredietverzuimswaps zonder dat daar een 
haussepositie tegenover staat in de 
onderliggende overheidsschuld of in 
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economisch gezien gelijk staan aan het 
innemen van een baissepositie in het 
onderliggende schuldinstrument. Bij de 
berekening van een netto baissepositie in 
overheidsschuld dienen derhalve ook de 
kredietverzuimswaps met betrekking tot 
een verplichting van een emittent van 
overheidsschuld in aanmerking te worden 
genomen. De met kredietverzuimswaps 
verband houdende positie dient in 
aanmerking te worden genomen om uit te 
maken of een natuurlijke of rechtspersoon 
een aanzienlijke netto baissepositie in 
overheidsschuld heeft waarvan een 
bevoegde autoriteit in kennis moet worden 
gesteld, dan wel een aanzienlijke 
ongedekte positie heeft die met een 
kredietverzuimswap met betrekking tot een 
overheidsemittent verband houdt, waarvan 
de autoriteit in kennis moet worden 
gesteld.

andere eigendommen of effecten die zich 
bevinden in of uitgegeven zijn door 
entiteiten in het desbetreffende 
rechtsgebied waarvan de waarde 
waarschijnlijk negatief wordt beïnvloed 
door een daling in de kredietwaardigheid 
van de betrokken overheidsemittent, kan 
economisch gezien gelijk staan aan het 
innemen van een baissepositie in het 
onderliggende schuldinstrument. Bij de 
berekening van een netto baissepositie in 
overheidsschuld dienen derhalve ook de 
kredietverzuimswaps met betrekking tot 
een verplichting van een emittent van 
overheidsschuld in aanmerking te worden 
genomen. De met kredietverzuimswaps 
verband houdende positie dient in 
aanmerking te worden genomen om uit te 
maken of een natuurlijke of rechtspersoon 
een aanzienlijke netto baissepositie in 
overheidsschuld heeft waarvan een 
bevoegde autoriteit in kennis moet worden 
gesteld, dan wel een aanzienlijke 
ongedekte positie heeft die met een 
kredietverzuimswap met betrekking tot een 
overheidsemittent verband houdt, waarvan 
de autoriteit in kennis moet worden 
gesteld.

Or. en

Motivering

Kredietverzuimswaps voor overheidsschuld worden gebruikt om "landenrisico's" op 
uiteenlopende manieren af te dekken, en niet alleen via schuldposities (bijv. door een 
vastgoedportefeuille in het betrokken rechtsgebied aan te houden). Daarom moet een positie 
in een kredietverzuimswap die gerelateerd is aan een verplichting van een lidstaat van de 
Unie, niet per se als ongedekt worden beschouwd wanneer daarmee risico's binnen een 
portefeuille worden afgedekt.

Amendement 176
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het aankopen van 
kredietverzuimswaps zonder dat daar een 
haussepositie in de onderliggende 
overheidsschuld tegenover staat, kan 
economisch gezien gelijk staan aan het 
innemen van een baissepositie in het 
onderliggende schuldinstrument. Bij de 
berekening van een netto baissepositie in 
overheidsschuld dienen derhalve ook de 
kredietverzuimswaps met betrekking tot 
een verplichting van een emittent van 
overheidsschuld in aanmerking te worden 
genomen. De met kredietverzuimswaps 
verband houdende positie dient in 
aanmerking te worden genomen om uit te 
maken of een natuurlijke of rechtspersoon 
een aanzienlijke netto baissepositie in 
overheidsschuld heeft waarvan een 
bevoegde autoriteit in kennis moet worden 
gesteld, dan wel een aanzienlijke 
ongedekte positie heeft die met een 
kredietverzuimswap met betrekking tot 
een overheidsemittent verband houdt, 
waarvan de autoriteit in kennis moet 
worden gesteld.

(13) Het aankopen van 
kredietverzuimswaps zonder dat daar een 
haussepositie in de onderliggende 
overheidsschuld tegenover staat, kan 
economisch gezien gelijk staan aan het 
innemen van een baissepositie in het 
onderliggende schuldinstrument. Bij de 
berekening van een netto baissepositie in 
overheidsschuld dienen derhalve ook de 
kredietverzuimswaps met betrekking tot 
een verplichting van een emittent van 
overheidsschuld in aanmerking te worden 
genomen. De met kredietverzuimswaps 
verband houdende positie dient in 
aanmerking te worden genomen om uit te 
maken of een natuurlijke of rechtspersoon 
een aanzienlijke netto baissepositie in 
overheidsschuld heeft waarvan een 
bevoegde autoriteit in kennis moet worden 
gesteld, dan wel een aanzienlijke 
ongedekte positie in een krachtens deze 
verordening niet-toegestane
kredietverzuimswap.

Or. en

Amendement 177
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het aankopen van 
kredietverzuimswaps zonder dat daar een 
haussepositie in de onderliggende 
overheidsschuld tegenover staat, kan 
economisch gezien gelijk staan aan het 
innemen van een baissepositie in het 
onderliggende schuldinstrument. Bij de 
berekening van een netto baissepositie in 

(13) Het aankopen van 
kredietverzuimswaps zonder dat daar een 
haussepositie in de onderliggende 
overheidsschuld tegenover staat, kan 
economisch gezien gelijk staan aan het 
innemen van een ongedekte baissepositie 
in het onderliggende schuldinstrument. Bij 
de berekening van een netto baissepositie 
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overheidsschuld dienen derhalve ook de 
kredietverzuimswaps met betrekking tot 
een verplichting van een emittent van 
overheidsschuld in aanmerking te worden 
genomen. De met kredietverzuimswaps 
verband houdende positie dient in 
aanmerking te worden genomen om uit te 
maken of een natuurlijke of rechtspersoon 
een aanzienlijke netto baissepositie in 
overheidsschuld heeft waarvan een 
bevoegde autoriteit in kennis moet worden 
gesteld, dan wel een aanzienlijke 
ongedekte positie heeft die met een 
kredietverzuimswap met betrekking tot een 
overheidsemittent verband houdt, waarvan 
de autoriteit in kennis moet worden 
gesteld.

in overheidsschuld dienen derhalve ook de 
kredietverzuimswaps met betrekking tot 
een verplichting van een emittent van 
overheidsschuld in aanmerking te worden 
genomen. De met kredietverzuimswaps 
verband houdende positie dient in 
aanmerking te worden genomen om uit te 
maken of een natuurlijke of rechtspersoon 
een aanzienlijke netto baissepositie in 
overheidsschuld heeft waarvan een 
bevoegde autoriteit in kennis moet worden 
gesteld, dan wel een aanzienlijke 
ongedekte positie heeft die met een 
kredietverzuimswap met betrekking tot een 
overheidsemittent verband houdt, waarvan 
de autoriteit in kennis moet worden 
gesteld.

Or. en

Amendement 178
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om doeltreffend te zijn, is het van 
belang dat de transactieverplichtingen van 
toepassing zijn ongeacht waar de 
natuurlijke of rechtspersoon is gevestigd, 
ook als deze buiten de Unie is gevestigd 
maar een aanzienlijke netto baissepositie 
heeft op een onderneming waarvan 
aandelen tot de handel op een 
handelsplatform in de Unie zijn 
toegelaten, dan wel een netto baissepositie 
in overheidsschuld die door een lidstaat of 
de Unie is uitgegeven.

(15) Om doeltreffend te zijn, is het van 
belang dat de transactieverplichtingen van 
toepassing zijn ongeacht waar de 
natuurlijke of rechtspersoon is gevestigd, 
ook als deze buiten de Unie is gevestigd 
maar een aanzienlijke netto baissepositie 
heeft op een onder de toepassing van deze 
verordening vallend financieel 
instrument.

Or. en
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Amendement 179
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Ongedekte baissetransacties in 
aandelen en overheidsschuld kunnen soms 
het potentiële risico vergroten dat de 
afwikkeling mislukt en dat er volatiliteit
optreedt. Om deze risico's te beperken, is 
het raadzaam evenredige beperkingen op 
ongedekte baissetransacties in te stellen. 
Bij de gedetailleerde beperkingen dient 
rekening te worden gehouden met de 
verschillende regelingen waarvan 
momenteel voor gedekte baissetransacties 
wordt gebruikgemaakt. Het verdient ook 
aanbeveling in vereisten voor 
handelsplatforms te voorzien met 
betrekking tot buy-in-procedures en boetes 
voor een eventuele mislukte afwikkeling 
van transacties in de desbetreffende 
instrumenten. De buy-in-procedures en 
vereisten inzake laattijdige afwikkeling
zouden als basisnormen voor de 
afwikkelingsdiscipline moeten fungeren.

(16) Ongedekte baissetransacties in 
aandelen en overheidsschuld kunnen een 
van de veelsoortige factoren zijn die het 
mislukken van een transactie of het 
optreden van volatiliteit teweegbrengen.
De voor binnenkort aangekondigde 
Commissievoorstellen met betrekking tot 
de afwikkelingsprocedure moeten 
voorzien in maatregelen om dergelijke 
risico's te verminderen en tevens in 
passende buy-in-procedures en boetes voor 
transacties waarvan de afwikkeling
mislukt.

Or. en

Amendement 180
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Ongedekte baissetransacties in 
aandelen en overheidsschuld kunnen soms 
het potentiële risico vergroten dat de 
afwikkeling mislukt en dat er volatiliteit
optreedt. Om deze risico's te beperken, is 
het raadzaam evenredige beperkingen op 
ongedekte baissetransacties in te stellen.

(16) Ongedekte baissetransacties in 
aandelen en overheidsschuld kunnen soms 
het potentiële risico vergroten dat de 
afwikkeling mislukt of dat er volatiliteit of 
marktmisbruiken optreden. Om deze 
risico's te beperken, is het raadzaam 
evenredige beperkingen op ongedekte 
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Bij de gedetailleerde beperkingen dient 
rekening te worden gehouden met de 
verschillende regelingen waarvan 
momenteel voor gedekte baissetransacties 
wordt gebruikgemaakt. Het verdient ook 
aanbeveling in vereisten voor 
handelsplatforms te voorzien met 
betrekking tot buy-in-procedures en 
boetes voor een eventuele mislukte 
afwikkeling van transacties in de 
desbetreffende instrumenten. De buy-in-
procedures en vereisten inzake laattijdige 
afwikkeling zouden als basisnormen voor 
de afwikkelingsdiscipline moeten 
fungeren.

baissetransacties in te stellen.

Or. en

Motivering

Het voorafgaand lenen van effecten verhoogt de complexiteit van handelsprocessen, 
aangezien op het moment dat een order wordt ingelegd niet duidelijk is of en wanneer hij 
wordt uitgevoerd. Wanneer er vooraf leningsarrangementen zouden moeten worden 
afgesloten, zouden er veel leningoperaties plaatsvinden die niet nodig zijn, hetgeen zou 
resulteren in distorsies op de kredietmarkt. Een en ander zou de efficiency van de 
effectenhandel beslist niet ten goede komen en de transactiekosten doen toenemen.

Amendement 181
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Ongedekte baissetransacties in 
aandelen en overheidsschuld kunnen 
soms het potentiële risico vergroten dat de 
afwikkeling mislukt en dat er volatiliteit
optreedt. Om deze risico's te beperken, is 
het raadzaam evenredige beperkingen op 
ongedekte baissetransacties in te stellen. 
Bij de gedetailleerde beperkingen dient 
rekening te worden gehouden met de 
verschillende regelingen waarvan 

(16) Ongedekte baissetransacties kunnen 
een van de veelsoortige factoren zijn die 
het mislukken van een transactie of het 
optreden van volatiliteit teweegbrengen.
De voor binnenkort aangekondigde 
Commissievoorstellen met betrekking tot 
de afwikkelingsprocedure moeten 
voorzien in maatregelen om dergelijke 
risico's te verminderen en tevens in 
passende buy-in-procedures en boetes voor
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momenteel voor gedekte baissetransacties 
wordt gebruikgemaakt. Het verdient ook 
aanbeveling in vereisten voor 
handelsplatforms te voorzien met 
betrekking tot buy-in-procedures en boetes 
voor een eventuele mislukte afwikkeling 
van transacties in de desbetreffende 
instrumenten. De buy-in-procedures en 
vereisten inzake laattijdige afwikkeling 
zouden als basisnormen voor de 
afwikkelingsdiscipline moeten fungeren.

transacties waarvan de afwikkeling
mislukt, en daarbij moet ook rekening 
worden gehouden met de werkzaamheden
van de subgroep van de Commissie die 
opereert binnen de Werkgroep 
harmonisatie van afwikkelingscycli.

Or. en

Amendement 182
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Ongedekte baissetransacties in 
aandelen en overheidsschuld kunnen 
soms het potentiële risico vergroten dat de 
afwikkeling mislukt en dat er volatiliteit
optreedt. Om deze risico's te beperken, is 
het raadzaam evenredige beperkingen op 
ongedekte baissetransacties in te stellen. 
Bij de gedetailleerde beperkingen dient 
rekening te worden gehouden met de 
verschillende regelingen waarvan 
momenteel voor gedekte baissetransacties 
wordt gebruikgemaakt. Het verdient ook 
aanbeveling in vereisten voor 
handelsplatforms te voorzien met 
betrekking tot buy-in-procedures en boetes 
voor een eventuele mislukte afwikkeling 
van transacties in de desbetreffende 
instrumenten. De buy-in-procedures en 
vereisten inzake laattijdige afwikkeling 
zouden als basisnormen voor de 
afwikkelingsdiscipline moeten fungeren.

(16) Ongedekte baissetransacties vergroten 
het risico van marktmanipulatie, het 
mislukken van de afwikkeling en het 
optreden van volatiliteit. Daarom zijn 
ongedekte baissetransacties en het 
innemen van ongedekte posities in 
kredietverzuimswaps verboden. Het is 
raadzaam het aangaan van 
baissetransacties alleen toe te staan voor 
eerder geleende effecten of schuldpapier 
dan wel voor effecten of schuldpapier met 
leninggarantie. Het verdient ook 
aanbeveling in vereisten te voorzien met 
betrekking tot buy-in-procedures en boetes 
voor een eventuele mislukte afwikkeling 
van transacties in de desbetreffende 
instrumenten. De buy-in-procedures en 
vereisten inzake laattijdige afwikkeling 
zouden als basisnormen voor de 
afwikkelingsdiscipline moeten fungeren.

Or. en
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Amendement 183
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Ongedekte baissetransacties in 
aandelen en overheidsschuld kunnen soms 
het potentiële risico vergroten dat de 
afwikkeling mislukt en dat er volatiliteit 
optreedt. Om deze risico's te beperken, is 
het raadzaam evenredige beperkingen op 
ongedekte baissetransacties in te stellen. 
Bij de gedetailleerde beperkingen dient 
rekening te worden gehouden met de 
verschillende regelingen waarvan 
momenteel voor gedekte baissetransacties 
wordt gebruikgemaakt. Het verdient ook 
aanbeveling in vereisten voor 
handelsplatforms te voorzien met 
betrekking tot buy-in-procedures en boetes 
voor een eventuele mislukte afwikkeling 
van transacties in de desbetreffende 
instrumenten. De buy-in-procedures en 
vereisten inzake laattijdige afwikkeling 
zouden als basisnormen voor de 
afwikkelingsdiscipline moeten fungeren.

(16) Ongedekte baissetransacties in 
aandelen en overheidsschuld kunnen soms 
het potentiële risico vergroten dat de 
afwikkeling mislukt en dat er volatiliteit 
optreedt. Om deze risico's te beperken, is 
het raadzaam evenredige beperkingen op 
ongedekte baissetransacties in te stellen. 
Bij de gedetailleerde beperkingen dient 
rekening te worden gehouden met de 
verschillende regelingen waarvan 
momenteel voor gedekte baissetransacties 
wordt gebruikgemaakt. Het verdient ook 
aanbeveling in vereisten voor 
handelsplatforms te voorzien met 
betrekking tot buy-in-procedures en boetes 
voor een eventuele mislukte afwikkeling
van transacties in de desbetreffende 
instrumenten. De buy-in-procedures en 
vereisten inzake laattijdige afwikkeling 
zouden als basisnormen voor de 
afwikkelingsdiscipline moeten fungeren.
Deze verordening stelt geen beperking of 
verbod in op het innemen van ongedekte 
posities in kredietverzuimswaps op 
staatsschuld.

Or. en

Motivering

Beperkingen op het innemen van ongedekte posities in kredietverzuimswaps op staatsschuld 
zouden een negatief effect hebben op de liquiditeit van de markten voor 
overheidsschuldpapier en zouden niet evenredig zijn met de systeemrisico's die dergelijke 
posities inhouden.
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Amendement 184
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Ongedekte baissetransacties in 
aandelen en overheidsschuld kunnen soms 
het potentiële risico vergroten dat de 
afwikkeling mislukt en dat er volatiliteit 
optreedt. Om deze risico's te beperken, is 
het raadzaam evenredige beperkingen op 
ongedekte baissetransacties in te stellen.
Bij de gedetailleerde beperkingen dient 
rekening te worden gehouden met de 
verschillende regelingen waarvan 
momenteel voor gedekte baissetransacties 
wordt gebruikgemaakt. Het verdient ook 
aanbeveling in vereisten voor 
handelsplatforms te voorzien met 
betrekking tot buy-in-procedures en boetes 
voor een eventuele mislukte afwikkeling 
van transacties in de desbetreffende 
instrumenten. De buy-in-procedures en 
vereisten inzake laattijdige afwikkeling 
zouden als basisnormen voor de 
afwikkelingsdiscipline moeten fungeren.

(16) Ongedekte baissetransacties in 
aandelen en overheidsschuld kunnen soms 
het potentiële risico vergroten dat de 
afwikkeling mislukt en dat er volatiliteit 
optreedt. Om deze risico's te beperken, is 
het raadzaam evenredige beperkingen op 
ongedekte baissetransacties in te stellen.
De Commissie dient rekening te houden
met de verschillende regelingen waarvan 
momenteel voor gedekte baissetransacties
gebruik wordt gemaakt. Het verdient ook 
aanbeveling in vereisten voor 
handelsplatforms te voorzien met 
betrekking tot buy-in-procedures en boetes 
voor een eventuele mislukte afwikkeling 
van transacties in de desbetreffende 
instrumenten. De buy-in-procedures en 
vereisten inzake laattijdige afwikkeling 
zouden als basisnormen voor de 
afwikkelingsdiscipline moeten fungeren.
Met betrekking tot transactieafwikkeling 
en buy-ins te treffen maatregelen moeten 
echter hun beslag krijgen in andere EU-
regelgeving en binnen een andere context 
dan baissetransacties, aangezien deze zich 
ook tot andere terreinen dan short selling 
uitstrekken.

Or. en

Motivering

Het mislukken van de afwikkeling van transacties moet eerder horizontaal dan verticaal 
worden benaderd. Er is een reeks operationele redenen waarom mislukkende afwikkelingen 
geen verband houden met baissetransacties. Centrale bewaarinstellingen voor effecten 
beschikken niet over de middelen om te weten te komen of het mislukken van de afwikkeling 
van een transactie al dan niet het gevolg is van een ongedekte baissetransactie. Maatregelen 
ter verbetering van de afwikkelingsdiscipline moeten deel uitmaken van de wetgeving inzake 
de afwikkeling van effectentransacties of worden geregeld via de richtlijn betreffende centrale 
effectenbewaarinstellingen.
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Amendement 185
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Ongedekte baissetransacties in 
aandelen en overheidsschuld kunnen soms
het potentiële risico vergroten dat de 
afwikkeling mislukt en dat er volatiliteit 
optreedt. Om deze risico's te beperken, is 
het raadzaam evenredige beperkingen op 
ongedekte baissetransacties in te stellen. 
Bij de gedetailleerde beperkingen dient
rekening te worden gehouden met de 
verschillende regelingen waarvan 
momenteel voor gedekte baissetransacties 
wordt gebruikgemaakt. Het verdient ook 
aanbeveling in vereisten voor 
handelsplatforms te voorzien met 
betrekking tot buy-in-procedures en boetes 
voor een eventuele mislukte afwikkeling 
van transacties in de desbetreffende 
instrumenten. De buy-in-procedures en 
vereisten inzake laattijdige afwikkeling 
zouden als basisnormen voor de 
afwikkelingsdiscipline moeten fungeren.

(16) Ongedekte baissetransacties in 
aandelen en overheidsschuld kunnen het 
potentiële risico vergroten dat de 
afwikkeling mislukt of dat er volatiliteit 
optreedt. Om dergelijke problemen te 
helpen oplossen en een consistente 
internationale aanpak te kunnen 
garanderen is het raadzaam 
baissetransacties te laten plaatsvinden op 
basis van eerder geleende effecten of van 
stukken waarvan redelijkerwijs kan 
worden aangenomen dat de effecten 
kunnen worden geleend, rekening
houdend met de verschillende regelingen 
waarvan momenteel voor gedekte 
baissetransacties gebruik wordt gemaakt.
Het verdient ook aanbeveling in vereisten 
te voorzien met betrekking tot buy-in-
procedures en boetes voor een eventuele 
mislukte afwikkeling van transacties in de 
desbetreffende instrumenten. De buy-in-
procedures en vereisten inzake laattijdige 
afwikkeling zouden als basisnormen voor 
de afwikkelingsdiscipline moeten 
fungeren.

Or. en

Amendement 186
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Ongedekte baissetransacties in 
aandelen en overheidsschuld kunnen soms 
het potentiële risico vergroten dat de 
afwikkeling mislukt en dat er volatiliteit 
optreedt. Om deze risico's te beperken, is 
het raadzaam evenredige beperkingen op 
ongedekte baissetransacties in te stellen. 
Bij de gedetailleerde beperkingen dient 
rekening te worden gehouden met de 
verschillende regelingen waarvan 
momenteel voor gedekte baissetransacties 
wordt gebruikgemaakt. Het verdient ook 
aanbeveling in vereisten voor 
handelsplatforms te voorzien met 
betrekking tot buy-in-procedures en boetes 
voor een eventuele mislukte afwikkeling 
van transacties in de desbetreffende 
instrumenten. De buy-in-procedures en 
vereisten inzake laattijdige afwikkeling 
zouden als basisnormen voor de 
afwikkelingsdiscipline moeten fungeren.

(16) Ongedekte baissetransacties in 
aandelen en overheidsschuld kunnen soms 
het potentiële risico vergroten dat de 
afwikkeling mislukt en dat er volatiliteit 
optreedt. Om deze risico's te beperken, is 
het raadzaam evenredige beperkingen op 
ongedekte baissetransacties in te stellen. 
Bij de gedetailleerde beperkingen dient 
rekening te worden gehouden met de 
verschillende regelingen waarvan 
momenteel voor gedekte baissetransacties 
wordt gebruikgemaakt. Ongedekte 
baissetransacties en meer in het algemeen 
grondstoffengerelateerde 
baissetransacties moeten worden 
verboden, aangezien dit soort transacties 
voor de economie in haar geheel geen 
voordelen oplevert en systeemrisico's 
teweegbrengt waarvan de gevolgen vooraf 
niet kunnen worden ingeschat of bepaald 
en waarvoor, indien de shorter zijn 
betalingsverplichtingen niet nakomt, 
voortaan een centrale tegenpartij – maar 
uiteindelijk weer de belastingbetaler – het 
gelag zal moeten betalen. Voor zover 
afdekking van grondstoffengerelateerde 
risico's noodzakelijk is, kan daarin 
worden voorzien met behulp van andere 
instrumenten zoals futures of opties. Het 
verdient ook aanbeveling in vereisten voor 
handelsplatforms te voorzien met 
betrekking tot buy-in-procedures en boetes 
voor een eventuele mislukte afwikkeling 
van transacties in de desbetreffende 
instrumenten. De buy-in-procedures en 
vereisten inzake laattijdige afwikkeling 
zouden als basisnormen voor de 
afwikkelingsdiscipline moeten fungeren.

Or. de
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Amendement 187
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Afwikkelingsdisciplinaire 
regelingen (inclusief buy-ins en boetes) 
bestaan in de Unie al sinds tal van jaren. 
De noodzaak om deze regelingen –
evenals de meer algemene regelingen 
inzake afwikkelingscycli – te 
harmoniseren, heeft in 2009 geresulteerd 
in de oprichting van de Werkgroep 
harmonisatie van afwikkelingscycli door 
de Commissie en de bedrijfstak. Een 
subgroep van de Werkgroep harmonisatie 
van afwikkelingscycli onderzoekt 
momenteel hoe de buy-in- en 
boeteregelingen in de Unie kunnen 
worden geharmoniseerd. Het ziet ernaar 
uit dat de werkzaamheden van deze 
subgroep tijdig zullen kunnen worden 
afgerond ter ondersteuning van het 
wetgevingsvoorstel van de Commissie 
inzake centrale 
effectenbewaarinstellingen, waarin de 
werking van deze regelingen nader zal 
worden gepreciseerd.

Or. en

Amendement 188
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Afwikkelingsdiscipline is 
weliswaar een belangrijke factor voor het 
correcte functioneren van de financiële 
markten, maar niettemin wordt algemeen 
erkend dat aan het mislukken van 
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afwikkelingsoperaties velerlei oorzaken 
ten gronde kunnen liggen en dat deze niet 
beperkt blijven tot alleen maar 
baissetransacties. Hoewel een eventueel in 
te stellen afwikkelingsregeling – met 
inbegrip van boetes voor te late 
afwikkeling en andere specifieke 
maatregelen – niet binnen de 
werkingssfeer van deze verordening 
thuishoort, zou de Commissie er niettemin 
goed aan doen op dit gebied tegen eind 
2011 met concrete voorstellen te komen, 
alsook met een voorstel tot invoering van 
een geharmoniseerd rechtskader voor 
centrale effectenbewaarinstellingen.

Or. en

Motivering

Het mislukken van de afwikkeling van transacties moet eerder horizontaal dan verticaal 
worden benaderd. Er is een reeks operationele redenen waarom mislukkende afwikkelingen 
geen verband houden met baissetransacties. Centrale bewaarinstellingen voor effecten 
beschikken niet over de middelen om te weten te komen of het mislukken van de afwikkeling 
van een transactie al dan niet het gevolg is van een ongedekte baissetransactie. Maatregelen 
ter verbetering van de afwikkelingsdiscipline moeten deel uitmaken van de wetgeving inzake 
de afwikkeling van effectentransacties of worden geregeld via de richtlijn betreffende centrale 
effectenbewaarinstellingen.

Amendement 189
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Een gemeenschappelijke 
afwikkelingsdiscipline voor de gehele 
Unie is van belang voor de 
verwezenlijking van goed functionerende 
financiële markten in de Unie. Het 
creëren van een afwikkelingsdiscipline 
voor de Unie, waaronder 
geharmoniseerde regelingen voor 
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contante vergoeding, een regeling voor 
financiële sancties en geharmoniseerde 
handhavingsregels zoals buy-ins, moet het 
onderwerp vormen van een afzonderlijke, 
breder opgezette afwikkelingswetgeving 
die de Commissie in 2011 moet 
voorstellen.

Or. en

Motivering

Wat mislukkende afwikkelingen betreft, moet de toekomstige wetgeving voorzien in een 
geharmoniseerde sanctieregeling en geharmoniseerde handhavingsregels zoals buy-ins en 
contante vergoedingsregels. Bij haar wetgevingsstrategie kan de Commissie voortbouwen op 
artikel 13, maar tegelijkertijd de toepassingssfeer van dit artikel uitbreiden, zowel ten aanzien 
van de financiële instrumenten als wat betreft de handelsplatforms die eronder vallen.

Amendement 190
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Aan overheidsschuld gerelateerde 
kredietverzuimswaps dienen te zijn 
gebaseerd op het principe dat daaraan een 
verzekerbaar belang ten grondslag moet 
liggen. Ongedekte posities in aan 
overheidsschuld gerelateerde 
kredietverzuimswaps worden gebruikt om 
ongedekte baisseposities in te nemen op 
overheidsobligaties, zij onttrekken 
liquiditeit aan de relevante 
obligatiemarkten en drijven de 
financieringskosten voor lidstaten 
onnodig op, met alle gevolgen van dien 
voor hun capaciteit om hun schulden in 
tijden van crisis te herfinancieren. Het 
innemen of aanhouden van ongedekte 
posities in aan overheidsschuld 
gerelateerde kredietverzuimswaps moet 
derhalve worden verboden.
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Or. en

Amendement 191
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Aan overheidsschuld gerelateerde 
kredietverzuimswaps dienen te zijn 
gebaseerd op het principe dat daaraan een 
verzekerbaar belang ten grondslag moet 
liggen, terwijl tegelijkertijd moet worden 
onderkend dat er naast het bezit van 
obligaties ook nog ander manieren zijn tot 
belangneming in een soevereine staat.

Or. en

Amendement 192
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De maatregelen betreffende 
kredietverzuimswaps met betrekking tot 
overheidsschuld en overheidsemittenten, 
zoals onder meer een grotere transparantie
en beperkingen op ongedekte 
baissetransacties, zouden moeten 
resulteren in evenredige vereisten en 
zouden tegelijkertijd een negatief effect op 
de liquiditeit van de markten voor 
overheidsobligaties en op de repo-markten 
voor overheidsobligaties moeten 
vermijden.

(17) De maatregelen betreffende 
kredietverzuimswaps met betrekking tot 
overheidsschuld en overheidsemittenten, 
zoals onder meer een grotere transparantie, 
zouden moeten resulteren in evenredige 
vereisten en zouden tegelijkertijd een 
negatief effect op de efficiency van de 
markten voor overheidsobligaties en op de 
repo-markten voor overheidsobligaties 
moeten vermijden.

Or. en
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Amendement 193
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De maatregelen betreffende 
kredietverzuimswaps met betrekking tot 
overheidsschuld en overheidsemittenten, 
zoals onder meer een grotere transparantie 
en beperkingen op ongedekte 
baissetransacties, zouden moeten resulteren 
in evenredige vereisten en zouden 
tegelijkertijd een negatief effect op de 
liquiditeit van de markten voor 
overheidsobligaties en op de repo-markten 
voor overheidsobligaties moeten 
vermijden.

(17) De maatregelen betreffende 
kredietverzuimswaps met betrekking tot 
overheidsschuld en overheidsemittenten, 
zoals onder meer een grotere transparantie 
en beperkingen op ongedekte 
baissetransacties, zouden moeten resulteren 
in evenredige vereisten en zouden 
tegelijkertijd een negatief effect op de 
liquiditeit van de markten voor 
overheidsobligaties en op de repo-markten 
voor overheidsobligaties moeten 
vermijden. Het gebruik van aan 
overheidsschuld gerelateerde 
kredietverzuimswaps ter afdekking van 
andere risico's dan directe 
overheidsschuldvorderingen is legitiem. 
Deze verordening strekt derhalve niet tot 
instelling van een beperking of verbod op 
het innemen van ongedekte posities in 
kredietverzuimswaps op staatsschuld.

Or. en

Motivering

Beperkingen op het innemen van ongedekte posities in kredietverzuimswaps op staatsschuld 
zouden een negatief effect hebben op de liquiditeit van de markten voor 
overheidsschuldpapier en zouden niet evenredig zijn met de systeemrisico's die dergelijke 
posities inhouden. Dit zou het voor de lidstaten duurder kunnen maken geld op te halen voor 
openbare diensten zoals gezondheidszorg, pensioenen of sociale bescherming.

Amendement 194
Gay Mitchell

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De maatregelen betreffende 
kredietverzuimswaps met betrekking tot 
overheidsschuld en overheidsemittenten, 
zoals onder meer een grotere transparantie 
en beperkingen op ongedekte 
baissetransacties, zouden moeten resulteren 
in evenredige vereisten en zouden 
tegelijkertijd een negatief effect op de 
liquiditeit van de markten voor 
overheidsobligaties en op de repo-markten 
voor overheidsobligaties moeten 
vermijden.

(17) De maatregelen betreffende 
kredietverzuimswaps met betrekking tot 
overheidsschuld en overheidsemittenten, 
zoals onder meer een grotere transparantie 
en beperkingen op ongedekte 
baissetransacties, zouden moeten resulteren 
in evenredige vereisten en zouden 
tegelijkertijd een negatief effect op de 
liquiditeit van de markten voor 
overheidsobligaties en op de repo-markten 
voor overheidsobligaties moeten 
vermijden. In de praktijk worden aan 
overheidsschuld gerelateerde 
kredietverzuimswaps courant en legitiem 
gebruikt ter afdekking van andere risico's 
dan directe overheidsschuldvorderingen. 
Deze verordening strekt derhalve niet tot 
instelling van een verbod op het innemen 
van ongedekte posities in 
kredietverzuimswaps op staatsschuld.

Or. en

Motivering

De instelling van een verbod of beperking op het innemen van ongedekte posities in 
kredietverzuimswaps op overheidsschuld kan negatieve gevolgen hebben voor de liquiditeit 
van de overheidsobligatiemarkten, waardoor het voor de regeringen van de lidstaten duurder 
wordt om geld op te halen voor openbare diensten en de druk op de Europese 
belastingbetaler wordt vergroot.

Amendement 195
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het komt steeds vaker voor dat 
aandelen op verschillende 
handelsplatforms zowel binnen als buiten 

(18) Het komt steeds vaker voor dat 
aandelen op verschillende 
handelsplatforms zowel binnen als buiten 



PE456.773v01-00 48/131 AM\853802NL.doc

NL

de Unie tot de handel worden toegelaten.
Aandelen van tal van grote ondernemingen 
die buiten de Unie zijn gevestigd, zijn 
veelal ook tot de handel op een 
handelsplatform in de Unie toegelaten. Ter 
wille van de efficiëntie verdient het 
aanbeveling effecten van bepaalde 
kennisgevings- en 
openbaarmakingsvereisten vrij te stellen 
wanneer het belangrijkste handelsplatform 
van het betrokken instrument zich buiten 
de Unie bevindt.

de Unie tot de handel worden toegelaten.
Aandelen van tal van grote ondernemingen 
die buiten de Unie zijn gevestigd, zijn 
veelal ook tot de handel op een 
handelsplatform in de Unie toegelaten. Ter 
wille van de efficiëntie verdient het 
aanbeveling daaronder ook de effecten te 
laten vallen waarbij het belangrijkste 
handelsplatform van het betrokken 
instrument zich buiten de Unie bevindt.

Or. en

Motivering

Kennisgevings- en openbaarmakingsvereisten kunnen ook effectief worden toegepast op 
effecten waarbij het voornaamste handelsplatform van het betrokken instrument zich buiten 
de Unie bevindt. Bovendien zou vrijstelling van dergelijke effecten 
regelgevingsarbitrageproblemen kunnen creëren, waardoor bedrijven ertoe zouden worden 
aangespoord hun activiteiten als gevolg van deze regel naar buiten de Unie te verplaatsen.

Amendement 196
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Marktmakingactiviteiten spelen een 
cruciale rol bij het verzekeren van de 
liquiditeit van de markten in de Unie en de
marktmakers dienen baisseposities in te 
nemen om deze rol te kunnen vervullen. 
Indien aan dergelijke activiteiten eisen 
worden gesteld, dan kan dit het vermogen 
ervan om de liquiditeit te verzekeren 
ernstig beperken en een bijzonder 
ongunstig effect hebben op de efficiëntie 
van de markten in de Unie. Bovendien 
wordt ervan uitgegaan dat marktmakers 
slechts voor zeer korte perioden 
aanzienlijke baisseposities innemen.

(19) Marktmakingactiviteiten spelen een 
bepaalde rol bij het verzekeren van de 
liquiditeit van de markten in de Unie. 
Marktmakers dienen de verhandelbaarheid 
(marktliquiditeit) van effecten te 
verzekeren door continu vraag- en 
laatkoersen vast te stellen. Op een goed 
werkende markt is een verkoop alleen 
mogelijk op de door de marktmaker 
bepaalde voorwaarden. Volgens de 
beursvoorschriften is de marktmaker 
gewoonlijk alleen verplicht een 
minimumvolume aan te geven voor de 
door hem af te nemen aandelen of 
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Daarom is het raadzaam natuurlijke of 
rechtspersonen die dergelijke activiteiten 
ontplooien, vrij te stellen van vereisten die 
hen kunnen hinderen bij het vervullen 
van een dergelijke functie en die daardoor 
de markten van de Unie in negatieve zin 
kunnen beïnvloeden. Om ook 
gelijkwaardige entiteiten uit derde landen
te bestrijken, is een procedure vereist om 
de gelijkwaardigheid van markten van 
derde landen te toetsen. De vrijstelling 
dient van toepassing te zijn op de 
verschillende categorieën 
marktmakingactiviteiten maar niet op 
handel voor eigen rekening. Het verdient 
ook aanbeveling bepaalde transacties op de 
primaire markt, zoals die met betrekking 
tot overheidsschuld en 
stabilisatieregelingen, vrij te stellen omdat 
dit belangrijke activiteiten zijn die tot de 
efficiënte werking van de markten 
bijdragen. De bevoegde autoriteiten dienen 
in kennis te worden gesteld wanneer van 
vrijstellingen wordt gebruikgemaakt en 
dienen de bevoegdheid te hebben een 
natuurlijke of rechtspersoon te verbieden 
van een vrijstelling gebruik te maken als 
deze niet voldoet aan de criteria om voor 
de vrijstelling in aanmerking te komen. De 
bevoegde autoriteiten dienen tevens in staat 
te zijn informatie van de natuurlijke of 
rechtspersoon te verlangen om na te gaan 
op welke wijze hij van de vrijstelling 
gebruikmaakt.

obligaties. Bovendien mogen van tevoren 
vastgestelde maximale spreads niet 
worden overschreden, maar er hoeft geen 
eerlijke, wiskundig berekende waarde te 
worden opgegeven. De marktmaker kan 
veeleer zelf de criteria vaststellen voor de 
prijszetting. Als de marktmaker zijn 
activiteit beëindigt en de aandelen niet 
terugneemt, ontbreekt het ook op de 
secundaire markt aan liquiditeit of moet 
een centrale tegenpartij inspringen als de 
handel via deze loopt. Daarom is het 
raadzaam natuurlijke of rechtspersonen die 
dergelijke activiteiten ontplooien, onder de
vereisten te laten vallen. Om ook 
gelijkwaardige entiteiten uit derde landen 
te bestrijken, is een procedure vereist om 
de gelijkwaardigheid van markten van 
derde landen te toetsen. De vrijstelling 
dient van toepassing te zijn op de 
verschillende categorieën 
marktmakingactiviteiten maar niet op 
handel voor eigen rekening. Het verdient 
ook aanbeveling bepaalde transacties op de 
primaire markt, zoals die met betrekking 
tot overheidsschuld en 
stabilisatieregelingen, vrij te stellen omdat 
dit belangrijke activiteiten zijn die tot de 
efficiënte werking van de markten 
bijdragen. De bevoegde autoriteiten dienen 
in kennis te worden gesteld wanneer van 
vrijstellingen wordt gebruikgemaakt en 
dienen de bevoegdheid te hebben een 
natuurlijke of rechtspersoon te verbieden 
van een vrijstelling gebruik te maken als 
deze niet voldoet aan de criteria om voor 
de vrijstelling in aanmerking te komen. De 
bevoegde autoriteiten dienen tevens in staat 
te zijn informatie van de natuurlijke of 
rechtspersoon te verlangen om na te gaan 
op welke wijze hij van de vrijstelling 
gebruikmaakt.

Or. de
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Amendement 197
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Marktmakingactiviteiten spelen een 
cruciale rol bij het verzekeren van de 
liquiditeit van de markten in de Unie en de 
marktmakers dienen baisseposities in te 
nemen om deze rol te kunnen vervullen. 
Indien aan dergelijke activiteiten eisen 
worden gesteld, dan kan dit het vermogen 
ervan om de liquiditeit te verzekeren 
ernstig beperken en een bijzonder 
ongunstig effect hebben op de efficiëntie 
van de markten in de Unie. Bovendien 
wordt ervan uitgegaan dat marktmakers 
slechts voor zeer korte perioden 
aanzienlijke baisseposities innemen. 
Daarom is het raadzaam natuurlijke of 
rechtspersonen die dergelijke activiteiten 
ontplooien, vrij te stellen van vereisten die 
hen kunnen hinderen bij het vervullen van 
een dergelijke functie en die daardoor de 
markten van de Unie in negatieve zin 
kunnen beïnvloeden. Om ook 
gelijkwaardige entiteiten uit derde landen 
te bestrijken, is een procedure vereist om 
de gelijkwaardigheid van markten van 
derde landen te toetsen. De vrijstelling 
dient van toepassing te zijn op de 
verschillende categorieën 
marktmakingactiviteiten maar niet op 
handel voor eigen rekening. Het verdient 
ook aanbeveling bepaalde transacties op de 
primaire markt, zoals die met betrekking 
tot overheidsschuld en 
stabilisatieregelingen, vrij te stellen omdat 
dit belangrijke activiteiten zijn die tot de 
efficiënte werking van de markten 
bijdragen. De bevoegde autoriteiten dienen 
in kennis te worden gesteld wanneer van 
vrijstellingen wordt gebruikgemaakt en 
dienen de bevoegdheid te hebben een 
natuurlijke of rechtspersoon te verbieden 

(19) Marktmakingactiviteiten spelen een 
cruciale rol bij het verzekeren van de 
liquiditeit van de markten in de Unie en de 
marktmakers dienen baisseposities in te 
nemen om deze rol te kunnen vervullen. 
Indien aan dergelijke activiteiten eisen 
worden gesteld, dan kan dit het vermogen 
ervan om de liquiditeit te verzekeren 
ernstig beperken en een bijzonder 
ongunstig effect hebben op de efficiëntie 
van de markten in de Unie. Bovendien 
wordt ervan uitgegaan dat marktmakers 
slechts voor zeer korte perioden 
aanzienlijke baisseposities innemen. 
Daarom is het raadzaam natuurlijke of 
rechtspersonen die dergelijke activiteiten 
ontplooien, vrij te stellen van vereisten die 
hen kunnen hinderen bij het vervullen van 
een dergelijke functie en die daardoor de 
markten van de Unie in negatieve zin 
kunnen beïnvloeden. Om ook 
gelijkwaardige entiteiten uit derde landen 
te bestrijken, is een procedure vereist om 
de gelijkwaardigheid van markten van 
derde landen te toetsen. De vrijstelling 
dient van toepassing te zijn op de 
verschillende categorieën 
marktmakingactiviteiten die benutbare 
liquiditeit bijdragen. Het verdient ook 
aanbeveling transacties op de primaire 
markt, zoals die met betrekking tot 
overheidsschuld en stabilisatieregelingen, 
vrij te stellen omdat dit belangrijke 
activiteiten zijn die tot de efficiënte 
werking van de markten bijdragen. De 
bevoegde autoriteiten dienen in kennis te 
worden gesteld wanneer van vrijstellingen 
wordt gebruikgemaakt en dienen de 
bevoegdheid te hebben een natuurlijke of 
rechtspersoon te verbieden van een 
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van een vrijstelling gebruik te maken als 
deze niet voldoet aan de criteria om voor 
de vrijstelling in aanmerking te komen. De 
bevoegde autoriteiten dienen tevens in staat 
te zijn informatie van de natuurlijke of 
rechtspersoon te verlangen om na te gaan 
op welke wijze hij van de vrijstelling 
gebruikmaakt.

vrijstelling gebruik te maken als deze niet 
voldoet aan de criteria om voor de 
vrijstelling in aanmerking te komen. De 
bevoegde autoriteiten dienen tevens in staat 
te zijn informatie van de natuurlijke of 
rechtspersoon te verlangen om na te gaan 
op welke wijze hij van de vrijstelling 
gebruikmaakt.

Or. en

Motivering

Om deze verordening op één lijn te brengen met de MiFID-richtlijn, moeten alle 
handelsactiviteiten die als marktmaking kunnen worden beschouwd, worden opgenomen, bijv. 
wanneer er geen koersen openbaar worden gemaakt, de wederzijdse handel tussen 
marktmakers wanneer de een de ander, die namens zijn klant moet optreden, tegemoet komt, 
of op basis van "give-up".

Amendement 198
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De bevoegde autoriteiten moeten ook 
in staat worden gesteld om in geval van 
een aanzienlijke daling van de prijs van een 
financieel instrument op een 
handelsplatform baissetransacties in het 
financiële instrument op het betrokken 
handelsplatform tijdelijk te beperken, 
zodat zij, in voorkomend geval, snel 
kunnen optreden en gedurende een 
periode van 24 uur een wanordelijke 
prijsdaling van het desbetreffende 
instrument kunnen voorkomen.

(22) De bevoegde autoriteiten moeten ook 
in staat worden gesteld om in geval van 
een aanzienlijke daling van de prijs van een 
financieel instrument baissetransacties in 
het financiële instrument tijdelijk te 
beperken, zodat zij, in voorkomend geval, 
snel kunnen optreden om een wanordelijke 
prijsdaling van het desbetreffende 
instrument te voorkomen.

Or. en
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Amendement 199
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De bevoegde autoriteiten moeten ook 
in staat worden gesteld om in geval van 
een aanzienlijke daling van de prijs van een 
financieel instrument op een 
handelsplatform baissetransacties in het 
financiële instrument op het betrokken 
handelsplatform tijdelijk te beperken, 
zodat zij, in voorkomend geval, snel 
kunnen optreden en gedurende een 
periode van 24 uur een wanordelijke 
prijsdaling van het desbetreffende 
instrument kunnen voorkomen.

(22) De bevoegde autoriteiten moeten ook 
in staat worden gesteld om in geval van 
een aanzienlijke daling van de prijs van een 
financieel instrument op een 
handelsplatform baissetransacties in het 
financiële instrument tijdelijk te beperken, 
zodat zij, in voorkomend geval, snel 
kunnen optreden om een wanordelijke 
prijsdaling van het desbetreffende 
instrument te voorkomen. Bij de bepaling 
van de duur van de handelsbeperking 
dient rekening te worden gehouden met 
de ernst van de marktverstoring.

Or. en

Amendement 200
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De bevoegde autoriteiten moeten ook 
in staat worden gesteld om in geval van 
een aanzienlijke daling van de prijs van een 
financieel instrument op een 
handelsplatform baissetransacties in het 
financiële instrument op het betrokken 
handelsplatform tijdelijk te beperken, 
zodat zij, in voorkomend geval, snel 
kunnen optreden en gedurende een periode 
van 24 uur een wanordelijke prijsdaling 
van het desbetreffende instrument kunnen 
voorkomen.

(22) De bevoegde autoriteiten moeten ook 
in staat worden gesteld om in geval van 
een aanzienlijke daling van de prijs van een 
financieel instrument op een 
handelsplatform en legitieme zorgen over 
een lokaal of Uniebreed systemisch 
probleem baissetransacties in het financiële 
instrument in hun eigen jurisdictie tijdelijk 
te beperken of om een dergelijke 
beperking in andere jurisdicties te 
verzoeken, zodat zij, in voorkomend geval, 
snel kunnen optreden en gedurende een 
periode van 24 uur een wanordelijke 
prijsdaling van het desbetreffende 
instrument kunnen voorkomen.
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Or. en

Amendement 201
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De bevoegde autoriteiten moeten ook 
in staat worden gesteld om in geval van 
een aanzienlijke daling van de prijs van een 
financieel instrument op een 
handelsplatform baissetransacties in het 
financiële instrument op het betrokken 
handelsplatform tijdelijk te beperken, zodat 
zij, in voorkomend geval, snel kunnen 
optreden en gedurende een periode van 24 
uur een wanordelijke prijsdaling van het 
desbetreffende instrument kunnen 
voorkomen.

(22) De bevoegde autoriteiten moeten ook 
in staat worden gesteld om in geval van 
een aanzienlijke daling van de prijs van een 
financieel instrument op een 
handelsplatform baissetransacties in het 
financiële instrument op het betrokken 
handelsplatform tijdelijk te beperken, zodat 
zij, in voorkomend geval, snel kunnen 
optreden en gedurende een periode die is 
afgestemd op de ernst van de verstoring 
van de financiële markt, een wanordelijke 
prijsdaling van het desbetreffende 
instrument kunnen voorkomen.

Or. de

Amendement 202
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Wanneer een ongunstige gebeurtenis 
of ontwikkeling verder reikt dan één 
lidstaat of andere grensoverschrijdende 
gevolgen heeft, is het van essentieel belang 
dat er nauw overleg en intensieve 
samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten plaatsvindt. In een dergelijke 
situatie moet de EAEM een sleutelrol 
vervullen als coördinator en de consistentie 
tussen de bevoegde autoriteiten trachten te
verzekeren. De samenstelling van de 
EAEM, waarvan vertegenwoordigers van 

(23) Wanneer een ongunstige gebeurtenis 
of ontwikkeling verder reikt dan één 
lidstaat of andere grensoverschrijdende 
gevolgen heeft, is het van essentieel belang 
dat er nauw overleg en intensieve 
samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten plaatsvindt. In een dergelijke 
situatie moet de ETA (EAEM) een 
sleutelrol vervullen als coördinator en de 
consistentie tussen de bevoegde 
autoriteiten verzekeren. De samenstelling 
van de ETA (EAEM), waarvan 
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de bevoegde autoriteiten deel uitmaken, zal 
haar helpen een dergelijke rol te vervullen.

vertegenwoordigers van de bevoegde 
autoriteiten deel uitmaken, zal haar helpen 
een dergelijke rol te vervullen.

Or. en

Amendement 203
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De interventiebevoegdheden van de 
bevoegde autoriteiten en de EAEM om 
baissetransacties, kredietverzuimswaps en 
andere transacties te beperken, dienen 
slechts van tijdelijke aard te zijn en mogen 
alleen worden uitgeoefend gedurende de 
periode en in de mate die noodzakelijk is 
om een specifieke bedreiging aan te 
pakken.

(27) De interventiebevoegdheden van de 
bevoegde autoriteiten om baissetransacties, 
kredietverzuimswaps en andere transacties 
te beperken, dienen slechts van tijdelijke 
aard te zijn en mogen alleen worden 
uitgeoefend gedurende de periode en in de 
mate die noodzakelijk is om een specifieke 
bedreiging aan te pakken.

Or. en

Motivering

De bevoegdheid om op de markt van een lidstaat in te grijpen, moet beperkt blijven tot de 
bevoegde autoriteit met het beste inzicht in de lokale markt; daarom moet overeenkomstig de 
EAEM-verordening (1095/2010) deze bevoegdheid niet aan de EAEM worden toegekend.

Amendement 204
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Aan de EAEM dient een algemene 
bevoegdheid te worden verleend om een 
onderzoek in te stellen naar een 
aangelegenheid of praktijk die met 

(29) Aan de ETA (EAEM) dient een 
algemene bevoegdheid te worden verleend 
om een onderzoek in te stellen naar een 
aangelegenheid of praktijk die met 
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baissetransacties of het gebruik van 
kredietverzuimswaps verband houdt, 
teneinde na te gaan of de aangelegenheid 
of praktijk een potentiële bedreiging voor 
de financiële stabiliteit of voor het 
marktvertrouwen vormt. Wanneer de 
EAEM een dergelijk onderzoek instelt, 
dient zij een verslag met haar bevindingen 
te publiceren.

baissetransacties of het gebruik van 
kredietverzuimswaps verband houdt, 
teneinde na te gaan of de aangelegenheid 
of praktijk een potentiële bedreiging voor 
de financiële stabiliteit of voor het 
marktvertrouwen vormt. Wanneer de ETA 
(EAEM) een dergelijk onderzoek instelt, 
dient zij een verslag met haar bevindingen 
te publiceren, en als de ETA (EAEM) van 
mening is dat op Unieniveau een 
maatregel moet worden genomen, dient 
haar besluit bindend te zijn voor de 
bevoegde autoriteiten.

Or. en

Amendement 205
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De onderhavige verordening 
eerbiedigt de grondrechten en volgt de 
beginselen die met name door het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie zijn erkend, en in het 
bijzonder het recht op de bescherming van 
persoonsgegevens dat in artikel 16 van het 
Verdrag en in artikel 8 van het Handvest is 
erkend. Met name transparantie ten aanzien 
van aanzienlijke netto baisseposities, 
inclusief de openbaarmaking ervan indien 
de onderhavige verordening zulks 
voorschrijft, is noodzakelijk met het oog op 
de stabiliteit van de financiële markten en 
de bescherming van de beleggers. Een 
dergelijke transparantie zal toezichthouders 
in staat stellen het gebruik van 
baissetransacties in combinatie met 
oneerlijke strategieën en de gevolgen 
daarvan voor de goede werking van de 
markten te detecteren. Voorts kan een 
dergelijke transparantie 

(31) De onderhavige verordening 
eerbiedigt de grondrechten en volgt de 
beginselen die met name door het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie zijn erkend, en in het 
bijzonder het recht op de bescherming van 
persoonsgegevens dat in artikel 16 van het 
Verdrag en in artikel 8 van het Handvest is 
erkend. Met name transparantie ten aanzien 
van aanzienlijke netto baisseposities, 
inclusief de openbaarmaking ervan boven 
een bepaalde drempel indien de 
onderhavige verordening zulks 
voorschrijft, is noodzakelijk met het oog op 
de stabiliteit van de financiële markten en 
de bescherming van de beleggers. Een 
dergelijke transparantie zal toezichthouders 
in staat stellen het gebruik van 
baissetransacties in combinatie met 
oneerlijke strategieën en de gevolgen 
daarvan voor de goede werking van de 
markten te detecteren. Voorts kan een 
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informatieasymmetrieën helpen vermijden 
en er aldus voor zorgen dat alle 
marktdeelnemers voldoende zijn 
geïnformeerd over de mate waarin 
baissetransacties de prijzen beïnvloeden. 
Het uitwisselen of doorgeven van 
informatie door bevoegde autoriteiten moet 
in overeenstemming zijn met de 
voorschriften betreffende het doorgeven 
van persoonsgegevens neergelegd in 
Richtlijn 95/46/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens17. Het 
uitwisselen of doorgeven van informatie 
door de EAEM moet in overeenstemming 
zijn met de voorschriften betreffende het 
doorgeven van persoonsgegevens 
neergelegd in Verordening (EG) nr. 
45/2001 van het Europees Parlement en de 
Raad van 18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlĳke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrĳe verkeer van die gegevens18, die geheel 
van toepassing dient te zijn op de 
verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van deze verordening.

dergelijke transparantie 
informatieasymmetrieën helpen vermijden 
en er aldus voor zorgen dat alle 
marktdeelnemers voldoende zijn 
geïnformeerd over de mate waarin 
baissetransacties de prijzen beïnvloeden. 
Het uitwisselen of doorgeven van 
informatie door bevoegde autoriteiten moet 
in overeenstemming zijn met de 
voorschriften betreffende het doorgeven 
van persoonsgegevens neergelegd in 
Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens17. Het 
uitwisselen of doorgeven van informatie 
door de ETA (EAEM) moet in 
overeenstemming zijn met de voorschriften 
betreffende het doorgeven van 
persoonsgegevens neergelegd in
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlĳke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrĳe verkeer van die gegevens18, die geheel 
van toepassing dient te zijn op de 
verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van deze verordening.

Or. en

Amendement 206
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De lidstaten moeten de sancties
vaststellen die van toepassing zijn op 
schendingen van de bepalingen van deze 

(32) Uitgaande van door de ETA (EAEM) 
goedgekeurde richtsnoeren en rekening 
houdend met de mededeling van de 
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verordening, en de toepassing van die 
sancties waarborgen. De sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn.

Commissie over de aanscherping van 
sanctieregelingen in de sector financiële 
diensten, moeten de lidstaten de 
strafmaatregelen vaststellen die van 
toepassing zijn op schendingen van de 
bepalingen van deze verordening, en de 
toepassing daarvan waarborgen. De 
strafmaatregelen moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn.
Uiteindelijk moet in de Unie een 
geharmoniseerd regime van 
strafmaatregelen tot stand worden 
gebracht.

Or. en

Amendement 207
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Daar sommige lidstaten reeds 
beperkingen op baissetransacties hebben 
ingesteld en daar in gedelegeerde 
handelingen en bindende technische 
normen is voorzien die moeten worden 
vastgesteld voordat het in te voeren kader 
daadwerkelijk kan worden toegepast, is het 
noodzakelijk een voldoende lange periode 
vast te stellen voordat de verordening in 
werking treedt,

(37) Daar sommige lidstaten reeds 
beperkingen op baissetransacties hebben 
ingesteld, moet er zo spoedig mogelijk op 
het niveau van de Unie een doeltreffende 
verordening worden goedgekeurd en 
uitgevoerd. De aanhoudende instabiliteit 
op de markten en het dreigende gevaar 
dat van praktijken bij de handel in 
kredietverzuimswaps uitgaat voor de 
economische en politieke basis van de 
integratie in de Unie, dragen bij aan de 
dringende noodzaak van strenge 
regulering van baissetransacties en 
kredietverzuimswaps.

Or. en

Amendement 208
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Daar sommige lidstaten reeds 
beperkingen op baissetransacties hebben 
ingesteld en daar in gedelegeerde 
handelingen en bindende technische 
normen is voorzien die moeten worden 
vastgesteld voordat het in te voeren kader 
daadwerkelijk kan worden toegepast, is 
het noodzakelijk een voldoende lange 
periode vast te stellen voordat de 
verordening in werking treedt,

(37) Daar sommige lidstaten reeds 
beperkingen op baissetransacties hebben 
ingesteld, moet de voor de gehele Unie 
geldende verordening zo spoedig mogelijk 
van kracht worden. Dat is ook 
noodzakelijk gezien de nog steeds grote 
instabiliteit van de markten en de 
problematiek rond de Sovereign Credit 
Default Swaps, waardoor het des te 
dringender is dat voor de Unie als geheel 
een stabilisering wordt bereikt door 
middel van de verordening.

Or. de

Amendement 209
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) financiële instrumenten die tot de 
handel op een handelsplatform in de Unie 
zijn toegelaten, met inbegrip van deze 
instrumenten wanneer zij buiten een 
handelsplatform om worden verhandeld;

(1) financiële instrumenten die tot de 
handel op een handelsplatform in de Unie 
zijn toegelaten of particulier worden 
geplaatst, met inbegrip van deze 
instrumenten wanneer zij buiten een 
handelsplatform om worden verhandeld;

Or. en

Motivering

Alle verhandelbare financiële instrumenten die hetzij tot de handel op handelsplatforms zijn 
toegelaten, hetzij particulier worden geplaatst, moeten onder de verordening vallen. Als dit 
niet wordt gecorrigeerd, zou regelgevingsarbitrage het gevolg zijn, waardoor een ongelijk 
speelveld zou ontstaan.
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Amendement 210
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) schuldinstrumenten die door een 
lidstaat of de Unie zijn uitgegeven en in 
deel C van bijlage I, de punten (4) tot (10), 
van Richtlijn 2004/39/EG genoemde 
derivaten die met deze door een lidstaat of 
de Unie uitgegeven schuldinstrumenten of 
met een verplichting van een lidstaat of de 
Unie verband houden.

(3) schuldinstrumenten die door een 
lidstaat of de Unie zelf of door een 
systeemrelevante instelling met hoofdzetel 
of vestiging in de Unie zijn uitgegeven en 
in deel C van bijlage I, de punten (4) tot 
(10), van Richtlijn 2004/39/EG genoemde 
derivaten die met deze door een lidstaat of 
de Unie uitgegeven schuldinstrumenten of 
met een verplichting van een lidstaat of de 
Unie verband houden.

Or. de

Amendement 211
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) schuldinstrumenten die door een 
lidstaat of de Unie zijn uitgegeven en in 
deel C van bijlage I, de punten (4) tot (10), 
van Richtlijn 2004/39/EG genoemde 
derivaten die met deze door een lidstaat of 
de Unie uitgegeven schuldinstrumenten of 
met een verplichting van een lidstaat of de 
Unie verband houden.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van de richtlijn moet schulden van de EU en de lidstaten omvatten mits 
1) artikel 12 niet op dergelijke instrumenten van toepassing is, 2) de bevoegdheden van de 
EAEM in noodsituaties niet op dergelijke instrumenten van toepassing zijn en 3) de bevoegde 
autoriteiten slechts over beperkingen betreffende de staatsschuld van een andere lidstaat 
kunnen beslissen ter ondersteuning van dezelfde beperking waartoe de lidstaat in kwestie 
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heeft besloten.

Amendement 212
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) schuldinstrumenten die door een 
lidstaat of de Unie zijn uitgegeven en in 
deel C van bijlage I, de punten (4) tot (10), 
van Richtlijn 2004/39/EG genoemde 
derivaten die met deze door een lidstaat of 
de Unie uitgegeven schuldinstrumenten of 
met een verplichting van een lidstaat of de 
Unie verband houden.

(3) schuldinstrumenten die door een 
lidstaat of de Unie zijn uitgegeven en in 
deel C van bijlage I, de punten (4) tot (10), 
van Richtlijn 2004/39/EG genoemde 
derivaten die met deze door een lidstaat of 
de Unie uitgegeven schuldinstrumenten 
direct of indirect verband houden.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de betekenis van derivaten van schuldinstrumenten en schrapping van 
een onduidelijke verwijzing naar een verplichting van een lidstaat of de Unie, waarmee elke 
verplichting bedoeld kan zijn en niet alleen financiële instrumenten.

Amendement 213
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) schuldinstrumenten die door een 
lidstaat of de Unie zijn uitgegeven en in 
deel C van bijlage I, de punten (4) tot (10), 
van Richtlijn 2004/39/EG genoemde 
derivaten die met deze door een lidstaat of 
de Unie uitgegeven schuldinstrumenten of 
met een verplichting van een lidstaat of de 

(3) schuldinstrumenten die door een 
lidstaat of de Unie zijn uitgegeven en in 
deel C van bijlage I, de punten (4) tot (10), 
van Richtlijn 2004/39/EG genoemde 
derivaten die met deze door een lidstaat of 
de Unie uitgegeven schuldinstrumenten of 
met een verplichting van een lidstaat of de 
Unie of met een verplichting die is 
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Unie verband houden. uitgegeven door een systeemrelevante 
instelling met hoofdzetel of vestiging in de 
Unie, verband houden.

Or. en

Amendement 214
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) "kredietverzuimswap": een 
derivatencontract waarbij een partij een
provisie betaalt aan een andere partij in ruil 
voor een vergoeding of betaling ingeval 
een referentie-entiteit in gebreke blijft of 
zich een kredietgebeurtenis voordoet die 
met die referentie-entiteit verband houdt, 
alsook enig ander derivatencontract dat
een soortgelijk economisch effect heeft;

(c) "kredietverzuimswap": een 
derivatencontract waarbij een partij een 
provisie betaalt aan een andere partij in ruil 
voor een vergoeding of betaling ingeval 
een referentie-entiteit in gebreke blijft of 
zich een kredietgebeurtenis voordoet die 
met die referentie-entiteit verband houdt;

Or. en

Motivering

De zinsnede "enig ander derivatencontract dat een soortgelijk economisch effect heeft" is 
onduidelijk en voegt in deze context niets toe. Deze zinsnede moet worden geschrapt.

Amendement 215
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter k 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) "marktmakingactiviteit": een activiteit 
als bedoeld in artikel 15, lid 1;

(k) "marktmakingactiviteit": de activiteiten 
van een beleggingsonderneming, een 
entiteit van een derde land of een lokale 
onderneming die lid is van een 
handelsplatform of van een markt in een 



PE456.773v01-00 62/131 AM\853802NL.doc

NL

derde land, waarvan het wettelijke en 
toezichtskader door de Commissie 
overeenkomstig artikel 15, lid 2, 
gelijkwaardig is verklaard, wanneer deze 
als opdrachtgever handelt in een 
financieel instrument, ongeacht of dit op 
of buiten een handelsplatform om wordt 
verhandeld, op een van de volgende 
wijzen:

Or. en

Motivering

In de bestaande tekst moet de betekenis van de verschillende marktmakingactiviteiten worden
verduidelijkt.

Amendement 216
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter k – punt i (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) door gelijktijdig vaste bied- en 
laatkoersen van een vergelijkbare omvang 
en tegen concurrerende prijzen bekend te 
maken, met als resultaat dat de markt op 
regelmatige en voortdurende basis van 
liquiditeit wordt voorzien,

Or. en

Motivering

In de bestaande tekst moet de betekenis van de verschillende marktmakingactiviteiten worden 
verduidelijkt.
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Amendement 217
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter k – punt ii (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) door in het kader van zijn gewone 
bedrijfsvoering orders uit te voeren die 
door klanten zijn geïnitieerd of waarvoor 
zij een handelsverzoek hebben gedaan,

Or. en

Motivering

In de bestaande tekst moet de betekenis van de verschillende marktmakingactiviteiten worden 
verduidelijkt.

Amendement 218
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter k – punt iii (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) door posities af te dekken die 
voortvloeien uit de uitvoering van de 
onder (ii) bedoelde orders.

Or. en

Motivering

In de bestaande tekst moet de betekenis van de verschillende marktmakingactiviteiten worden 
verduidelijkt.
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Amendement 219
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter m 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) "belangrijkste handelsplatform": met 
betrekking tot een aandeel, het 
handelsplatform waar de hoogste omzet in 
dat aandeel wordt gerealiseerd;

(m) "belangrijkste handelsplatform": met 
betrekking tot een effect, het 
handelsplatform waar de hoogste omzet in 
dat effect wordt gerealiseerd;

Or. en

Motivering

Op handelsplatforms worden niet alleen aandelen verhandeld.

Amendement 220
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter p 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p) "baissetransactie": met betrekking tot 
een aandeel of schuld, elke transactie in 
dit aandeel of deze schuld dat/die de 
verkoper niet in eigendom heeft op het 
ogenblik dat hij de verkoopovereenkomst 
sluit, met inbegrip van een dergelijke 
transactie wanneer de verkoper op het 
ogenblik dat hij de verkoopovereenkomst 
sluit, het aandeel of de schuld heeft 
geleend of hij een overeenkomst heeft 
gesloten om het aandeel of de schuld te 
lenen met het oog op het leveren ervan bij 
de afwikkeling;

(p) "baissetransactie": met betrekking tot 
een financieel instrument, elke transactie 
in dit financieel instrument dat de 
verkoper niet in eigendom heeft en elke 
transactie die wordt voltooid door het 
leveren van een financieel instrument dat 
door of voor rekening van de verkoper is 
geleend;

Or. en
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Amendement 221
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter p 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

p) "baissetransactie": met betrekking tot 
een aandeel of schuld, elke transactie in dit 
aandeel of deze schuld dat/die de verkoper 
niet in eigendom heeft op het ogenblik dat 
hij de verkoopovereenkomst sluit, met 
inbegrip van een dergelijke transactie 
wanneer de verkoper op het ogenblik dat 
hij de verkoopovereenkomst sluit, het 
aandeel of de schuld heeft geleend of hij 
een overeenkomst heeft gesloten om het 
aandeel of de schuld te lenen met het oog 
op het leveren ervan bij de afwikkeling;

p) "baissetransactie": met betrekking tot 
een aandeel of schuld, elke transactie in dit 
aandeel of deze schuld dat/die de verkoper 
niet in eigendom heeft op het ogenblik dat 
hij de verkoopovereenkomst sluit, met 
inbegrip van een dergelijke transactie 
wanneer de verkoper op het ogenblik dat 
hij de verkoopovereenkomst sluit, het 
aandeel of de schuld heeft geleend. 
Ongedekte baissetransacties zijn 
verboden;

Or. de

Amendement 222
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter p 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p) "baissetransactie": met betrekking tot 
een aandeel of schuld, elke transactie in dit 
aandeel of deze schuld dat/die de verkoper 
niet in eigendom heeft op het ogenblik dat 
hij de verkoopovereenkomst sluit, met 
inbegrip van een dergelijke transactie 
wanneer de verkoper op het ogenblik dat 
hij de verkoopovereenkomst sluit, het 
aandeel of de schuld heeft geleend of hij 
een overeenkomst heeft gesloten om het 
aandeel of de schuld te lenen met het oog 
op het leveren ervan bij de afwikkeling;

(p) "baissetransactie": met betrekking tot 
een aandeel of schuld, elke transactie in dit 
aandeel of deze schuld dat/die de verkoper 
niet in eigendom heeft op het ogenblik dat 
hij de verkoopovereenkomst sluit, met 
inbegrip van een dergelijke transactie 
wanneer de verkoper op het ogenblik dat 
hij de verkoopovereenkomst sluit, het 
aandeel of de schuld heeft geleend met het 
oog op het leveren ervan bij de 
afwikkeling;

Or. en



PE456.773v01-00 66/131 AM\853802NL.doc

NL

Amendement 223
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter r 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(r) "handelsplatform": een 
gereglementeerde markt of een MTF in de 
Unie;

(r) "handelsplatform": een 
gereglementeerde markt, een MTF of een 
beleggingsonderneming met 
systematische interne afhandeling die in 
deze hoedanigheid optreedt, en, in 
voorkomend geval, een systeem van 
buiten de Gemeenschap met functies die 
vergelijkbaar zijn met die van een 
gereglementeerde markt of een MTF;

Or. en

Motivering

De voorgestelde definitie is te restrictief. De definitie van "handelsplatform" in deze 
verordening moet aansluiten bij die in Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en 
de Raad inzake de markten in financiële instrumenten. Bij de aanpassing van de definitie moet 
rekening worden gehouden met de komende MiFID-herziening.

Amendement 224
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter s bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

s bis) "wettige houder": de 
aandeelhouder, obligatiehouder of houder 
van andere financiële instrumenten, zoals 
gedefinieerd door het nationale recht 
waaronder de desbetreffende effecten zijn 
geregistreerd.

Or. en
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Motivering

Er moeten verschillende rechtsconcepten meespelen als het gaat om het houden van een 
financieel instrument. Alleen in verhouding tot het nationale recht krijgt artikel 3, lid 2, de 
juiste betekenis.

Amendement 225
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter s bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

s bis) "ongedekte baissetransactie": met 
betrekking tot een financieel instrument, 
een baissetransactie in een financieel 
instrument wanneer de verkoper, 
voorafgaande aan of ten tijde van de 
indiening van de baissetransactieorder, 
het aan de koper te leveren financiële 
instrument niet heeft geleend en geen 
overeenkomst heeft gesloten om het te 
lenen.

Or. en

Amendement 226
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een positie die uit een 
van de volgende gevallen voortvloeit, 
aangemerkt als een baissepositie die 
verband houdt met het geplaatste kapitaal 
van een onderneming of met de uitgegeven 
overheidsschuld van een lidstaat of de 
Unie:

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een positie die uit een 
van de volgende gevallen voortvloeit, 
aangemerkt als een baissepositie die 
verband houdt met het geplaatste kapitaal 
van een onderneming, met de uitgegeven 
overheidsschuld van een lidstaat of de Unie
of met de indices van de financiële 
markten van een lidstaat of de Unie:
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Or. en

Motivering

In het verordeningsvoorstel moet ook worden gekeken naar andere instrumenten waarmee 
posities kunnen worden ingenomen op basis van de prestaties van de financiële markt van een 
lidstaat (bijv. indexfondsen die gebaseerd zijn op beursindices en derivaten die op die fondsen 
zijn gebaseerd) of van het Europese gebied (bijv. indexfondsen die gebaseerd zijn op het 
rendement van de bluechip-bedrijven met de hoogste kaptalisatiegraad in Europa en 
derivaten die op die fondsen zijn gebaseerd).

Amendement 227
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een positie die uit een 
van de volgende gevallen voortvloeit, 
aangemerkt als een baissepositie die 
verband houdt met het geplaatste kapitaal 
van een onderneming of met de uitgegeven 
overheidsschuld van een lidstaat of de 
Unie:

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een positie die uit een 
van de volgende gevallen voortvloeit (in 
geval van punt b) na deltacorrectie), 
aangemerkt als een baissepositie die 
verband houdt met het geplaatste kapitaal 
van een onderneming of met de uitgegeven 
overheidsschuld van een lidstaat of de 
Unie:

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de standpunten van diverse EU-regelgevers in hun richtsnoeren inzake de 
bestaande openbaarmakingsregelingen bij short selling, dient bij de berekening van 
nettoposities eerst een deltacorrectie plaats te vinden (in plaats van op een nominale basis te 
werken) om een nauwkeuriger beeld te geven van de economische positie van belangen in de 
vorm van derivaten. Deze informatie zal van groter nut zijn voor de regelgevers.
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Amendement 228
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een positie die uit een 
van de volgende gevallen voortvloeit, 
aangemerkt als een baissepositie die 
verband houdt met het geplaatste kapitaal 
van een onderneming of met de uitgegeven 
overheidsschuld van een lidstaat of de 
Unie:

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een positie die uit een 
van de volgende gevallen voortvloeit, 
aangemerkt als een baissepositie die 
verband houdt met het geplaatste kapitaal 
van een onderneming of met het
uitgegeven schuldpapier van een lidstaat 
of de Unie:

Or. de

Amendement 229
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een baissetransactie in een aandeel dat 
door de onderneming is uitgegeven of van 
een schuldinstrument dat door de lidstaat 
of de Unie is uitgegeven;

a) een baissetransactie in een effect dat 
door de onderneming is uitgegeven of van 
een schuldinstrument dat door de lidstaat 
of de Unie is uitgegeven;

Or. en

Amendement 230
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een baissetransactie in een aandeel dat 
door de onderneming is uitgegeven of van 
een schuldinstrument dat door de lidstaat 
of de Unie is uitgegeven;

a) een baissetransactie in een aandeel dat 
door de onderneming is uitgegeven of van 
een schuldinstrument dat door de lidstaat,
de Unie of een systeemrelevante instelling
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is uitgegeven;

Or. en

Amendement 231
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een baissetransactie in een aandeel dat 
door de onderneming is uitgegeven of van 
een schuldinstrument dat door de lidstaat 
of de Unie is uitgegeven;

a) een baissetransactie in een aandeel dat 
door de onderneming is uitgegeven of van 
een schuldinstrument dat door de lidstaat 
of de Unie of een systeemrelevante 
instelling is uitgegeven;

Or. de

Amendement 232
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het aangaan door een natuurlijke of
rechtspersoon van een transactie die een 
ander financieel instrument dan de in punt 
a) bedoelde instrumenten tot stand brengt 
of daarmee verband houdt en waarvan het 
effect of een van de effecten is dat de 
natuurlijke of rechtspersoon een financieel 
voordeel geniet wanneer de prijs of de 
waarde van het aandeel of het 
schuldinstrument daalt.

b) het aangaan door een natuurlijke of 
rechtspersoon van een transactie in een 
ander financieel instrument dan de in punt 
a) bedoelde instrumenten, wanneer het 
rechtstreekse effect of een van de 
rechtstreekse effecten van die transactie is 
dat de natuurlijke of rechtspersoon een 
financieel voordeel geniet wanneer de prijs 
of de waarde van het aandeel of het 
schuldinstrument daalt.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de standpunten van diverse EU-regelgevers in hun richtsnoeren inzake de 
bestaande openbaarmakingsregelingen bij short selling, dient bij de berekening van 
nettoposities eerst een delta-aanpassing plaats te vinden (in plaats van op een nominale basis 
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te werken) om een nauwkeuriger beeld te geven van de economische positie van belangen in 
de vorm van derivaten. Deze informatie zal van groter nut zijn voor de regelgevers.

Amendement 233
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het aangaan door een natuurlijke of 
rechtspersoon van een transactie die een 
ander financieel instrument dan de in punt 
a) bedoelde instrumenten tot stand brengt 
of daarmee verband houdt en waarvan het 
effect of een van de effecten is dat de 
natuurlijke of rechtspersoon een financieel 
voordeel geniet wanneer de prijs of de 
waarde van het aandeel of het 
schuldinstrument daalt.

b) het aangaan door een natuurlijke of 
rechtspersoon van een transactie die een 
ander financieel instrument dan de in punt 
a) bedoelde instrumenten tot stand brengt 
of daarmee verband houdt en waarvan het 
effect of een van de effecten is dat de 
natuurlijke of rechtspersoon een financieel 
voordeel geniet wanneer de prijs of de 
waarde van het effect, het schuldinstrument 
of de index daalt.

Or. en

Amendement 234
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het aangaan door een natuurlijke of 
rechtspersoon van een transactie die een 
ander financieel instrument dan de in punt 
a) bedoelde instrumenten tot stand brengt 
of daarmee verband houdt en waarvan het 
effect of een van de effecten is dat de 
natuurlijke of rechtspersoon een financieel 
voordeel geniet wanneer de prijs of de 
waarde van het aandeel of het 
schuldinstrument daalt.

b) het aangaan door een natuurlijke of 
rechtspersoon van een transactie in een 
ander financieel instrument dan de in punt 
a) bedoelde instrumenten, wanneer het 
effect of een van de effecten van die 
transactie is dat de natuurlijke of 
rechtspersoon een financieel voordeel 
geniet wanneer de prijs of de waarde van 
het aandeel of het schuldinstrument daalt.

Or. en
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Motivering

De betekenis van de woorden "die (…) tot stand brengt of daarmee verband houdt" is 
onduidelijk.

Amendement 235
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een positie die uit een 
van de volgende gevallen voortvloeit, 
aangemerkt als een haussepositie die 
verband houdt met het geplaatste kapitaal
van een onderneming of met de uitgegeven 
overheidsschuld van een lidstaat of de 
Unie:

2. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een positie die uit een 
van de volgende gevallen voortvloeit, 
aangemerkt als een haussepositie die 
verband houdt met het geplaatste kapitaal 
van een onderneming, met de uitgegeven 
overheidsschuld van een lidstaat of de Unie
of met de indices van de financiële 
markten van een lidstaat of de Unie:

Or. en

Amendement 236
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een positie die uit een 
van de volgende gevallen voortvloeit, 
aangemerkt als een haussepositie die 
verband houdt met het geplaatste kapitaal 
van een onderneming of met de uitgegeven 
overheidsschuld van een lidstaat of de 
Unie:

2. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een positie die uit een 
van de volgende gevallen voortvloeit (in 
geval van punt b) na deltacorrectie), 
aangemerkt als een haussepositie die 
verband houdt met het geplaatste kapitaal 
van een onderneming of met de uitgegeven 
overheidsschuld van een lidstaat of de 
Unie:

Or. en
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Motivering

Overeenkomstig de standpunten van diverse EU-regelgevers in hun richtsnoeren inzake de 
bestaande openbaarmakingsregelingen bij short selling, dient bij de berekening van
nettoposities eerst een deltacorrectie plaats te vinden (in plaats van op een nominale basis te 
werken) om een nauwkeuriger beeld te geven van de economische positie van belangen in de 
vorm van derivaten. Deze informatie zal van groter nut zijn voor de regelgevers.

Amendement 237
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een positie die uit een 
van de volgende gevallen voortvloeit, 
aangemerkt als een haussepositie die 
verband houdt met het geplaatste kapitaal 
van een onderneming of met de uitgegeven 
overheidsschuld van een lidstaat of de 
Unie:

2. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een positie die uit een 
van de volgende gevallen voortvloeit, 
aangemerkt als een haussepositie die 
verband houdt met het geplaatste kapitaal 
van een onderneming of met de uitgegeven 
schuldinstrumenten van een lidstaat of de 
Unie:

Or. en

Amendement 238
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een positie die uit een 
van de volgende gevallen voortvloeit, 
aangemerkt als een haussepositie die 
verband houdt met het geplaatste kapitaal 
van een onderneming of met de uitgegeven 
overheidsschuld van een lidstaat of de 
Unie:

2. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een positie die uit een 
van de volgende gevallen voortvloeit, 
aangemerkt als een haussepositie die 
verband houdt met het geplaatste kapitaal 
van een onderneming of met het
uitgegeven schuldpapier van een lidstaat 
of de Unie:
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Or. de

Amendement 239
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het bezitten van een aandeel dat door de 
onderneming is uitgegeven of van een 
schuldinstrument dat door de lidstaat of de 
Unie is uitgegeven;

a) het bezitten van een effect dat door de 
onderneming is uitgegeven of van een 
schuldinstrument dat door de lidstaat of de 
Unie is uitgegeven;

Or. en

Amendement 240
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het bezitten van een aandeel dat door de 
onderneming is uitgegeven of van een 
schuldinstrument dat door de lidstaat of de 
Unie is uitgegeven;

a) het bezitten van een aandeel dat door de 
onderneming is uitgegeven of van een 
schuldinstrument dat door de lidstaat of de 
Unie of een systeemrelevante instelling is 
uitgegeven;

Or. de

Amendement 241
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het aangaan door een natuurlijke of 
rechtspersoon van een transactie die een 
ander financieel instrument dan de in punt 
a) bedoelde instrumenten tot stand brengt 

b) het aangaan door een natuurlijke of 
rechtspersoon van een transactie die een 
ander financieel instrument dan de in punt 
a) bedoelde instrumenten tot stand brengt 
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of daarmee verband houdt en waarvan het 
effect of een van de effecten is dat de 
natuurlijke of rechtspersoon een financieel 
voordeel geniet wanneer de prijs of de 
waarde van het aandeel of het 
schuldinstrument stijgt.

of daarmee verband houdt en waarvan het 
effect of een van de effecten is dat de 
natuurlijke of rechtspersoon een financieel 
voordeel geniet wanneer de prijs of de 
waarde van het effect, het schuldinstrument 
of het indexgerelateerde instrument stijgt.

Or. en

Amendement 242
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het aangaan door een natuurlijke of 
rechtspersoon van een transactie die een 
ander financieel instrument dan de in punt 
a) bedoelde instrumenten tot stand brengt 
of daarmee verband houdt en waarvan het 
effect of een van de effecten is dat de
natuurlijke of rechtspersoon een financieel 
voordeel geniet wanneer de prijs of de 
waarde van het aandeel of het 
schuldinstrument stijgt.

b) het aangaan door een natuurlijke of 
rechtspersoon van een transactie in een 
ander financieel instrument dan de in punt 
a) bedoelde instrumenten, wanneer het 
effect of een van de effecten van die 
transactie is dat de natuurlijke of 
rechtspersoon een financieel voordeel 
geniet wanneer de prijs of de waarde van 
het aandeel of het schuldinstrument stijgt.

Or. en

Motivering

De betekenis van de woorden "die (…) tot stand brengt of daarmee verband houdt" is 
onduidelijk.

Amendement 243
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van de leden 1 en 2 3. Voor de toepassing van lid 1 wordt de 
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omvat de berekening van een met 
overheidsschuld verband houdende baisse-
en haussepositie ook kredietverzuimswaps 
die verband houden met een verplichting of 
een kredietgebeurtenis met betrekking tot 
een lidstaat of de Unie.

berekening van een baissepositie, 
wanneer deze door de relevante persoon 
indirect wordt aangehouden (ook via of 
door middel van een index, effectenmand 
of een belang in een indexfonds of 
soortgelijke entiteit), uitgevoerd door de in 
redelijkheid optredende natuurlijke of 
rechtspersoon in kwestie, gelet op 
openbaar beschikbare informatie over de 
samenstelling van de relevante index, 
effectenmand of de belangen van het 
relevante indexfonds of soortgelijke 
entiteit (en, om twijfel te voorkomen, is 
niemand bij de berekening van een 
dergelijke baissepositie verplicht realtime-
informatie over deze samenstelling van 
een ander te verkrijgen).
Voor de toepassing van lid 2 omvat de 
berekening van een haussepositie voor 
alle doeleinden (als hausseposities) de 
belangen die door de relevante persoon 
worden aangehouden in obligaties of 
schuldpapieren die converteerbaar zijn in 
door de betrokken onderneming 
uitgegeven aandelen.
Voor de toepassing van de leden 1 en 2 
omvat de berekening van een met 
overheidsschuld verband houdende baisse-
en haussepositie ook kredietverzuimswaps 
die verband houden met een verplichting of 
een kredietgebeurtenis met betrekking tot 
een lidstaat of de Unie.

Or. en

Motivering

Een verplichting voor ondernemingen tot realtime-ontleding van ETF's en brede indices om 
zo te kunnen berekenen op een bepaalde positie kort was, zou zowel voor de regelgever als 
voor de markt weinig of geen betekenisvolle gegevens opleveren en de uitvoering zou 
onevenredig duur worden. De hausseposities moeten naar behoren in aanmerking worden 
genomen om een juist beeld te geven van de netto baissepositie. Als bij de berekening een 
dienovereenkomstige haussepositie wordt genegeerd, zal dit leiden tot een verminderde 
liquiditeit op de obligatiemarkt. 



AM\853802NL.doc 77/131 PE456.773v01-00

NL

Amendement 244
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt de positie die overblijft 
wanneer de haussepositie die een 
natuurlijke of rechtspersoon heeft met 
betrekking tot de overheidsschuld van een 
lidstaat of de Unie, wordt afgetrokken van 
de baissepositie die deze natuurlijke of 
rechtspersoon heeft met betrekking tot 
diezelfde schuld, aangemerkt als een netto 
baissepositie met betrekking tot de 
uitgegeven overheidsschuld van een 
lidstaat of de Unie.

5. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt de positie die overblijft 
wanneer de haussepositie die een 
natuurlijke of rechtspersoon heeft met 
betrekking tot uitgegeven schuldpapier, 
wordt afgetrokken van de baissepositie die 
deze natuurlijke of rechtspersoon heeft met 
betrekking tot diezelfde schuld, 
aangemerkt als een netto baissepositie met 
betrekking tot het uitgegeven 
schuldpapier.

Or. de

Amendement 245
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De berekening overeenkomstig de leden 
1 tot en met 5 voor overheidsschuld
geschiedt voor elke individuele lidstaat of 
voor de Unie, ook al geven diverse 
entiteiten binnen de lidstaat of de Unie 
namens de lidstaat of de Unie 
overheidsschuld uit.

6. De berekening overeenkomstig de leden 
1 tot en met 5 voor schuldinstrumenten
geschiedt voor elke individuele lidstaat of 
voor de Unie of voor een systeemrelevante 
instelling met hoofdzetel of vestiging in de 
Unie, ook al geven diverse entiteiten 
binnen de lidstaat of de Unie namens de 
lidstaat of de Unie overheidsschuld uit.

Or. en
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Amendement 246
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De berekening overeenkomstig de leden 
1 tot en met 5 voor overheidsschuld
geschiedt voor elke individuele lidstaat of 
voor de Unie, ook al geven diverse 
entiteiten binnen de lidstaat of de Unie 
namens de lidstaat of de Unie 
overheidsschuld uit.

6. De berekening overeenkomstig de leden 
1 tot en met 5 voor schuldpapier geschiedt 
voor elke individuele lidstaat of voor de 
Unie of voor een systeemrelevante 
instelling met hoofdzetel of vestiging in de 
Unie, ook al geven diverse entiteiten 
binnen de lidstaat of de Unie namens de 
lidstaat of de Unie schuldpapier uit.

Or. de

Amendement 247
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer er in het kader van 
fondsbeheeractiviteiten met betrekking tot 
een bepaalde emittent uiteenlopende 
beleggingsstrategieën worden gevolgd via 
afzonderlijke, door dezelfde 
fondsbeheerder beheerde fondsen, vindt 
de berekening van de netto baisseposities 
en de netto hausseposities voor de 
toepassing van de leden 3, 4 en 5 op het 
niveau van de respectieve fondsen plaats. 
Wanneer met betrekking tot een bepaalde 
emittent dezelfde beleggingsstrategie 
wordt gevolgd via meer dan één fonds, 
worden de in elk van deze fondsen 
aangehouden netto baisse- en 
hausseposities samengeteld. Wanneer 
twee of meer portefeuilles binnen dezelfde 
entiteit op discretionaire basis worden 
beheerd onder gebruikmaking van 
dezelfde beleggingsstrategie ten aanzien 
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van een bepaalde emittent, dienen deze 
posities voor de berekening van de netto 
baisseposities en de netto hausseposities 
worden samengeteld.

Or. en

Motivering

Fondsbeheerders werken vaak voor klanten met een brede waaier aan beleggingsstrategieën; 
het is van belang dat de netto baisseposities van die klanten afzonderlijk worden bekeken, 
omdat het misleidend zou zijn om de belangen van de ene klant op te tellen bij of te 
verrekenen met die van andere klanten.

Amendement 248
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 6 – alinea 1 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De berekening van een netto baissepositie 
en een netto haussepositie voor de 
toepassing van de leden 3, 4 en 5 omvat 
financiële instrumenten die direct of 
indirect een economisch risico opleveren 
met betrekking tot het geplaatste kapitaal 
van een onderneming of de uitgegeven 
overheidsschuld van een lidstaat of de 
Unie, op voorwaarde dat:
a) economische belangen die worden 
aangehouden als onderdeel van een 
mand, index of indexfonds, aan de hand 
van de op het tijdstip van berekening 
openbaar beschikbare informatie over de 
samenstelling van de relevante index, 
effectenmand of de belangen van het 
relevante indexfonds worden bepaald, en 
de natuurlijke of rechtspersoon die de 
berekening uitvoert, niet verplicht wordt 
actuele informatie over deze 
samenstelling van een ander te verkrijgen, 
en
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b) de berekening van een netto 
haussepositie eventuele belangen in 
schuldpapier omvat dat converteerbaar is 
in aandelen van de betrokken emittent.

Or. en

Motivering

Bij de berekening van nettoposities dient eerst een delta-aanpassing plaats te vinden om een 
beeld te geven van de ware economische positie. Voor deze benadering bij de berekening van 
netto baisseposities is gekozen door diverse regelgevingsinstanties in de EU (bijv. de Britse 
FSA en de Nederlandse AFM) in hun richtsnoeren aangaande de bestaande 
openbaarmakingsregelingen. Delta meet de mate waarin een financieel derivaat blootstaat 
aan veranderingen in de aandelenprijs. De wijziging in punt b) dient de verduidelijking van 
deze bepaling.

Amendement 249
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 6 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De berekening van een netto 
baissepositie en een netto haussepositie 
voor de toepassing van de leden 3, 4 en 5 
omvat financiële instrumenten die een 
direct of indirect economisch risico 
opleveren voor het geplaatste kapitaal van 
een onderneming of de uitgegeven 
overheidsschuld van een lidstaat of de 
Unie, op voorwaarde dat:
a) economische belangen die worden 
aangehouden als onderdeel van een 
mand, index of indexfonds, aan de hand 
van de op het tijdstip van berekening 
openbaar beschikbare informatie over de 
samenstelling van de relevante index, 
effectenmand of de belangen van het 
relevante indexfonds worden bepaald, en 
de natuurlijke of rechtspersoon die de 
berekening uitvoert, niet verplicht wordt 
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actuele informatie over deze 
samenstelling van een ander te verkrijgen, 
en
b) de berekening van een netto 
haussepositie eventuele belangen in 
schuldpapier omvat dat converteerbaar is 
in aandelen van de betrokken emittent.

Or. en

Motivering

Met het oog op consistentie met de benadering waarvoor het CEER heeft gekozen in zijn 
model voor een pan-Europese regeling voor de openbaarmaking van baissetransacties.

Amendement 250
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 7 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon voor de toepassing van lid 2 
geacht wordt een aandeel of 
schuldinstrument te bezitten;

a) wanneer een natuurlijke of 
rechtspersoon voor de toepassing van lid 2 
geacht wordt een effect of 
schuldinstrument te bezitten;

Or. en

Amendement 251
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 7 – letter c bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) welke methode wordt gehanteerd 
voor de berekening van netto 
baisseposities voor indexgerelateerde 
instrumenten.

Or. en



PE456.773v01-00 82/131 AM\853802NL.doc

NL

Amendement 252
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een natuurlijke of 
rechtspersoon geacht een ongedekte 
positie te hebben in een 
kredietverzuimswap die verband houdt 
met een verplichting van een lidstaat of de 
Unie voor zover de kredietverzuimswap 
niet dient om het risico op in gebreke 
blijven van de emittent af te dekken 
wanneer de natuurlijke of rechtspersoon 
een haussepositie heeft in de 
overheidsschuld van die emittent of enige 
haussepositie in de schuld van een 
emittent waarvan de prijs een hoge 
correlatie heeft met de prijs van de 
verplichting van de lidstaat of de Unie. 
Voor de toepassing van dit lid heeft een 
partij bij een kredietverzuimswap die 
verplicht is een betaling uit te voeren of 
een vergoeding te betalen in geval van een 
in gebreke blijven of een 
kredietgebeurtenis met betrekking tot de 
referentie-entiteit, vanwege deze 
verplichting geen ongedekte positie.

1. Op de financiële markten van de Unie 
is de handel in kredietverzuimswaps en 
andere instrumenten om het risico van 
kredietverzuim af te dekken, verboden.

Or. en

Amendement 253
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een natuurlijke of 

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een natuurlijke of 
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rechtspersoon geacht een ongedekte positie 
te hebben in een kredietverzuimswap die 
verband houdt met een verplichting van 
een lidstaat of de Unie voor zover de 
kredietverzuimswap niet dient om het 
risico op in gebreke blijven van de emittent 
af te dekken wanneer de natuurlijke of 
rechtspersoon een haussepositie heeft in de 
overheidsschuld van die emittent of enige 
haussepositie in de schuld van een 
emittent waarvan de prijs een hoge 
correlatie heeft met de prijs van de 
verplichting van de lidstaat of de Unie. 
Voor de toepassing van dit lid heeft een 
partij bij een kredietverzuimswap die 
verplicht is een betaling uit te voeren of 
een vergoeding te betalen in geval van een 
in gebreke blijven of een 
kredietgebeurtenis met betrekking tot de 
referentie-entiteit, vanwege deze 
verplichting geen ongedekte positie.

rechtspersoon geacht een ongedekte positie 
te hebben in een kredietverzuimswap die 
verband houdt met een verplichting van 
een lidstaat of de Unie voor zover de 
kredietverzuimswap niet dient om het
risico op een daling van de 
kredietwaardigheid van de emittent af te 
dekken wanneer de natuurlijke of 
rechtspersoon een andere positie heeft 
waarvan de waarde waarschijnlijk 
negatief zal worden beïnvloed door een 
dergelijke daling. Voor de toepassing van 
dit lid heeft een partij bij een 
kredietverzuimswap die verplicht is een 
betaling uit te voeren of een vergoeding te 
betalen in geval van een in gebreke blijven 
of een kredietgebeurtenis met betrekking 
tot de referentie-entiteit, vanwege deze 
verplichting geen ongedekte positie.

Or. en

Amendement 254
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een natuurlijke of 
rechtspersoon geacht een ongedekte positie 
te hebben in een kredietverzuimswap die 
verband houdt met een verplichting van 
een lidstaat of de Unie voor zover de 
kredietverzuimswap niet dient om het 
risico op in gebreke blijven van de emittent 
af te dekken wanneer de natuurlijke of 
rechtspersoon een haussepositie heeft in de 
overheidsschuld van die emittent of enige 
haussepositie in de schuld van een 
emittent waarvan de prijs een hoge 
correlatie heeft met de prijs van de 
verplichting van de lidstaat of de Unie. 

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een natuurlijke of 
rechtspersoon geacht een ongedekte positie 
te hebben in een kredietverzuimswap die 
verband houdt met een verplichting van 
een lidstaat of de Unie voor zover de 
kredietverzuimswap niet dient om het 
risico op een daling van de 
kredietwaardigheid van de emittent af te 
dekken wanneer de natuurlijke of 
rechtspersoon een andere positie heeft 
waarvan de waarde waarschijnlijk 
negatief zal worden beïnvloed door een 
dergelijke daling. Voor de toepassing van 
dit lid heeft een partij bij een 
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Voor de toepassing van dit lid heeft een 
partij bij een kredietverzuimswap die 
verplicht is een betaling uit te voeren of 
een vergoeding te betalen in geval van een
in gebreke blijven of een 
kredietgebeurtenis met betrekking tot de 
referentie-entiteit, vanwege deze 
verplichting geen ongedekte positie.

kredietverzuimswap die verplicht is een 
betaling uit te voeren of een vergoeding te 
betalen in geval van een in gebreke blijven 
of een kredietgebeurtenis met betrekking 
tot de referentie-entiteit, vanwege deze 
verplichting geen ongedekte positie.

Or. en

Motivering

Kredietverzuimswaps met betrekking tot staatsschuld zijn een doeltreffend instrument om het 
risico van een hele reeks andere instrumenten dan de onderliggende staatsschuld te beperken. 
Als er beperkingen of openbaarmakingsvereisten worden opgelegd aan marktdeelnemers die 
kredietverzuimswaps gebruiken om bedrijfsschuldpapier te hedgen, zal dat hen ontmoedigen 
om in dergelijk schuldpapier te investeren, met alle gevolgen van dien voor het vermogen van 
bedrijven om kapitaal bij elkaar te krijgen.

Amendement 255
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een natuurlijke of
rechtspersoon geacht een ongedekte positie 
te hebben in een kredietverzuimswap die 
verband houdt met een verplichting van 
een lidstaat of de Unie voor zover de 
kredietverzuimswap niet dient om het 
risico op in gebreke blijven van de 
emittent af te dekken wanneer de 
natuurlijke of rechtspersoon een 
haussepositie heeft in de overheidsschuld 
van die emittent of enige haussepositie in 
de schuld van een emittent waarvan de 
prijs een hoge correlatie heeft met de prijs 
van de verplichting van de lidstaat of de 
Unie. Voor de toepassing van dit lid heeft 
een partij bij een kredietverzuimswap die 

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een natuurlijke of 
rechtspersoon geacht een ongedekte positie 
te hebben in een kredietverzuimswap die 
verband houdt met een verplichting van 
een lidstaat of de Unie voor zover de 
kredietverzuimswap niet dient om risico's 
af te dekken in verband met de relevante 
lidstaat of de Unie, dan wel risico's in 
verband met vastgoed of effecten die zich 
bevinden in of zijn uitgegeven door 
entiteiten in de relevante jurisdictie en 
deel uitmaken van de portefeuille van de 
natuurlijke of rechtspersoon. Voor de 
toepassing van dit lid heeft een partij bij 
een kredietverzuimswap die verplicht is 
een betaling uit te voeren of een 
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verplicht is een betaling uit te voeren of 
een vergoeding te betalen in geval van een 
in gebreke blijven of een 
kredietgebeurtenis met betrekking tot de 
referentie-entiteit, vanwege deze 
verplichting geen ongedekte positie.

vergoeding te betalen in geval van een in 
gebreke blijven of een kredietgebeurtenis 
met betrekking tot de referentie-entiteit, 
vanwege deze verplichting geen ongedekte 
positie.

Or. en

Motivering

Kredietverzuimswaps voor overheidsschuld worden gebruikt om "landenrisico's" op 
uiteenlopende manieren af te dekken, niet alleen via schuldposities (bijv. door een 
vastgoedportefeuille in het betrokken land aan te houden). Daarom moet een positie in een 
kredietverzuimswap die verband houdt met een verplichting van een lidstaat of de Unie, niet 
per se als ongedekt worden beschouwd, wanneer daarmee risico's binnen een portefeuille 
worden afgedekt.

Amendement 256
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een natuurlijke of 
rechtspersoon geacht een ongedekte positie 
te hebben in een kredietverzuimswap die 
verband houdt met een verplichting van 
een lidstaat of de Unie voor zover de 
kredietverzuimswap niet dient om het 
risico op in gebreke blijven van de emittent 
af te dekken wanneer de natuurlijke of 
rechtspersoon een haussepositie heeft in de 
overheidsschuld van die emittent of enige 
haussepositie in de schuld van een 
emittent waarvan de prijs een hoge 
correlatie heeft met de prijs van de 
verplichting van de lidstaat of de Unie. 
Voor de toepassing van dit lid heeft een 
partij bij een kredietverzuimswap die 
verplicht is een betaling uit te voeren of 
een vergoeding te betalen in geval van een 

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een natuurlijke of 
rechtspersoon geacht een ongedekte positie 
te hebben in een kredietverzuimswap die 
verband houdt met een verplichting van 
een lidstaat of de Unie voor zover de 
kredietverzuimswap niet dient om het 
risico op in gebreke blijven van de emittent 
af te dekken wanneer de natuurlijke of 
rechtspersoon een haussepositie heeft in de 
overheidsschuld van die emittent, of het 
risico van waardevermindering van activa 
van de natuurlijke of rechtspersoon 
wanneer de waarde van de activa positief 
gecorreleerd is met de prijs van de 
verplichting van de lidstaat of de Unie. 
Voor de toepassing van dit lid heeft een 
partij bij een kredietverzuimswap die 
verplicht is een betaling uit te voeren of 
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in gebreke blijven of een 
kredietgebeurtenis met betrekking tot de 
referentie-entiteit, vanwege deze 
verplichting geen ongedekte positie.

een vergoeding te betalen in geval van een 
in gebreke blijven of een 
kredietgebeurtenis met betrekking tot de 
referentie-entiteit, vanwege deze 
verplichting geen ongedekte positie.

Or. en

Amendement 257
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een natuurlijke of 
rechtspersoon geacht een ongedekte positie 
te hebben in een kredietverzuimswap die 
verband houdt met een verplichting van 
een lidstaat of de Unie voor zover de 
kredietverzuimswap niet dient om het 
risico op in gebreke blijven van de emittent 
af te dekken wanneer de natuurlijke of 
rechtspersoon een haussepositie heeft in de 
overheidsschuld van die emittent of enige 
haussepositie in de schuld van een emittent 
waarvan de prijs een hoge correlatie heeft 
met de prijs van de verplichting van de 
lidstaat of de Unie. Voor de toepassing van 
dit lid heeft een partij bij een 
kredietverzuimswap die verplicht is een 
betaling uit te voeren of een vergoeding te 
betalen in geval van een in gebreke blijven 
of een kredietgebeurtenis met betrekking 
tot de referentie-entiteit, vanwege deze 
verplichting geen ongedekte positie.

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een natuurlijke of 
rechtspersoon geacht een ongedekte positie 
te hebben in een kredietverzuimswap die 
verband houdt met een verplichting van 
een lidstaat of de Unie of een 
systeemrelevante instelling met hoofdzetel 
of vestiging in de Unie, voor zover de 
kredietverzuimswap niet dient om het 
risico op in gebreke blijven van de emittent 
af te dekken wanneer de natuurlijke of 
rechtspersoon een haussepositie heeft in 
het schuldpapier van die emittent of enige 
haussepositie in de schuld van een emittent 
waarvan de prijs een hoge correlatie heeft 
met de prijs van de verplichting van de 
lidstaat of de Unie. Voor de toepassing van 
dit lid heeft een partij bij een 
kredietverzuimswap die verplicht is een 
betaling uit te voeren of een vergoeding te 
betalen in geval van een in gebreke blijven 
of een kredietgebeurtenis met betrekking 
tot de referentie-entiteit, vanwege deze 
verplichting geen ongedekte positie.

Or. de
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Amendement 258
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een natuurlijke of 
rechtspersoon geacht een ongedekte positie 
te hebben in een kredietverzuimswap die 
verband houdt met een verplichting van 
een lidstaat of de Unie voor zover de 
kredietverzuimswap niet dient om het 
risico op in gebreke blijven van de emittent 
af te dekken wanneer de natuurlijke of 
rechtspersoon een haussepositie heeft in de 
overheidsschuld van die emittent of enige 
haussepositie in de schuld van een 
emittent waarvan de prijs een hoge 
correlatie heeft met de prijs van de 
verplichting van de lidstaat of de Unie. 
Voor de toepassing van dit lid heeft een 
partij bij een kredietverzuimswap die 
verplicht is een betaling uit te voeren of 
een vergoeding te betalen in geval van een 
in gebreke blijven of een 
kredietgebeurtenis met betrekking tot de 
referentie-entiteit, vanwege deze 
verplichting geen ongedekte positie.

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een natuurlijke of 
rechtspersoon geacht een ongedekte positie 
te hebben in een kredietverzuimswap die 
verband houdt met een verplichting van 
een lidstaat of de Unie voor zover de 
kredietverzuimswap niet dient om het 
risico op in gebreke blijven van de emittent 
af te dekken wanneer de natuurlijke of 
rechtspersoon een positieve 
risicoblootstelling heeft ten aanzien van
de overheidsschuld van die emittent of een 
positieve risicoblootstelling ten aanzien 
van de schuld van een emittent waarvan de 
prijs een hoge correlatie heeft met de prijs 
van de verplichting van de lidstaat of de 
Unie. Voor de toepassing van dit lid heeft 
een partij bij een kredietverzuimswap die 
verplicht is een betaling uit te voeren of 
een vergoeding te betalen in geval van een 
in gebreke blijven of een 
kredietgebeurtenis met betrekking tot de 
referentie-entiteit, vanwege deze 
verplichting geen ongedekte positie.

Or. en

Motivering

De definitie van gedekte CDS-posities moet worden uitgebreid met het geval waarin de 
haussepositie wordt gerealiseerd door middel van derivaten en niet zozeer via rechtstreekse 
belangen in overheidsschuld.
Derivaten zoals swaps worden vaak gebruikt om valutarisico's af te dekken.
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Amendement 259
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon die een 
netto baissepositie heeft met betrekking tot 
het geplaatste kapitaal van een 
onderneming met aandelen die tot de 
handel op een handelsplatform zijn 
toegelaten, stelt de bevoegde autoriteit in 
kennis telkens wanneer de positie een in 
lid 2 bedoelde relevante 
kennisgevingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt.

1. Een natuurlijke of rechtspersoon die een 
netto baissepositie heeft met betrekking tot 
het geplaatste kapitaal van een 
onderneming met aandelen die tot de 
handel op een handelsplatform zijn 
toegelaten, deelt informatie over de positie 
aan de ETA (EAEM) mee telkens wanneer 
de positie een in lid 2 bedoelde relevante 
openbaarmakingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt.

Or. en

Amendement 260
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon die een 
netto baissepositie heeft met betrekking tot 
het geplaatste kapitaal van een 
onderneming met aandelen die tot de 
handel op een handelsplatform zijn 
toegelaten, stelt de bevoegde autoriteit in 
kennis telkens wanneer de positie een in lid 
2 bedoelde relevante 
kennisgevingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt.

1. Een natuurlijke of rechtspersoon die een 
netto baissepositie heeft met betrekking tot 
het geplaatste kapitaal van een 
onderneming met aandelen die tot de 
handel op een handelsplatform zijn 
toegelaten, stelt de ETA (EAEM) in kennis 
telkens wanneer de positie een in lid 2 
bedoelde relevante kennisgevingsdrempel 
bereikt of onderschrijdt.

Or. en

Motivering

Een gecentraliseerde kennisgeving is veel gemakkelijker voor beleggers met een 
kennisgevingsplicht. Er moet een gegevensbank worden opgezet waartoe de bevoegde 
autoriteiten toegang hebben.



AM\853802NL.doc 89/131 PE456.773v01-00

NL

Amendement 261
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon die een 
netto baissepositie heeft met betrekking tot 
het geplaatste kapitaal van een 
onderneming met aandelen die tot de 
handel op een handelsplatform zijn 
toegelaten, stelt de bevoegde autoriteit in 
kennis telkens wanneer de positie een in lid 
2 bedoelde relevante 
kennisgevingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt.

1. Een natuurlijke of rechtspersoon die een 
netto baissepositie heeft met betrekking tot 
het geplaatste kapitaal van een 
onderneming, stelt de bevoegde autoriteit 
in kennis telkens wanneer de positie een in 
lid 2 bedoelde relevante 
openbaarmakingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt.

Or. en

Motivering

Het kapitaal van een onderneming kan ook particulier worden geplaatst. In die mogelijkheid 
moet deze verordening voorzien.

Amendement 262
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon die een 
netto baissepositie heeft met betrekking tot 
het geplaatste kapitaal van een 
onderneming met aandelen die tot de 
handel op een handelsplatform zijn 
toegelaten, stelt de bevoegde autoriteit in 
kennis telkens wanneer de positie een in 
lid 2 bedoelde relevante 

1. Een natuurlijke of rechtspersoon die een 
netto baissepositie heeft met betrekking tot 
het geplaatste kapitaal van een 
onderneming met aandelen die tot de 
handel op een handelsplatform zijn 
toegelaten, stelt de bevoegde autoriteit
daarvan in kennis op verzoek van die 
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kennisgevingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt.

bevoegde autoriteit.

Or. en

Amendement 263
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een relevante kennisgevingsdrempel is 
0,2 % van de waarde van het geplaatste 
kapitaal van de betrokken onderneming 
en elke 0,1 % daarboven.

Schrappen

Or. en

Amendement 264
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een relevante kennisgevingsdrempel is 
0,2 % van de waarde van het geplaatste 
kapitaal van de betrokken onderneming 
en elke 0,1 % daarboven.

Schrappen

Or. en

Motivering

Zo'n lage drempel voor de kennisgeving van baisseposities voor alle financiële instrumenten 
zal waarschijnlijk dagelijks een groot aantal kennisgevingen vergen. Deze drempel kan voor 
de toezichthouder en de afzonderlijke bedrijven veel administratieve rompslomp met zich 
brengen en zal waarschijnlijk onnodige ruis veroorzaken, waardoor zinvolle gegevens 
ondergesneeuwd kunnen raken. Er moet ruimte zijn voor flexibele kennisgevingsdrempels.
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Amendement 265
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 36 en met inachtneming van de 
voorwaarden van de artikelen 37 en 38, de 
in lid 2 genoemde drempels wijzigen om 
rekening te houden met de ontwikkelingen 
op de financiële markten.

3. Zo nodig kan de ETA (EAEM), 
rekening houdend met de ontwikkelingen 
op de financiële markten, advies 
uitbrengen omtrent de noodzaak tot 
aanpassing van de in lid 2 bedoelde 
drempels, en dit aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
doen toekomen. De Commissie kan
binnen drie maanden na de ontvangst van 
het advies van de ETA (EAEM) door 
middel van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 36 en met 
inachtneming van de voorwaarden van de 
artikelen 37 en 38, de in lid 2 genoemde 
drempels wijzigen om rekening te houden 
met de ontwikkelingen op de financiële 
markten.

Or. en

Amendement 266
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 36 en met inachtneming van de 
voorwaarden van de artikelen 37 en 38, de 
in lid 2 genoemde drempels wijzigen om 
rekening te houden met de 
ontwikkelingen op de financiële markten.

3. De Commissie specificeert door middel 
van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 36 en met 
inachtneming van de voorwaarden van de 
artikelen 37 en 38 de in lid 1 genoemde 
drempels.

Or. en
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Motivering

Zo'n lage drempel voor de kennisgeving van baisseposities voor alle financiële instrumenten 
zal waarschijnlijk dagelijks een groot aantal kennisgevingen vergen. Deze drempel kan voor 
de toezichthouder en de afzonderlijke bedrijven veel administratieve rompslomp met zich 
brengen en zal waarschijnlijk onnodige ruis veroorzaken, waardoor zinvolle gegevens 
ondergesneeuwd kunnen raken. Er moet ruimte zijn voor flexibele kennisgevingsdrempels.

Amendement 267
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Schrappen
Het markeren van short orders op een 

handelsplatform
Een handelsplatform waarop aandelen tot 
de handel zijn toegelaten, stelt procedures 
vast die ervoor zorgen dat natuurlijke en 
rechtspersonen die orders op het 
handelsplatform uitvoeren, verkooporders
als short orders markeren als de verkoper 
een baissetransactie in het aandeel 
aangaat. Het handelsplatform publiceert 
ten minste dagelijks een samenvatting van 
het volume als short orders gemarkeerde 
orders.

Or. en

Motivering

Het markeren van orders zou een onvolledig beeld geven en de uitvoeringskosten doen 
stijgen, met onevenredige gevolgen voor kleinere tussenpersonen en marktspelers, en zal 
uiteindelijk gevolgen hebben voor investeerders en emittenten. In de behoefte aan meer 
transparantie en beter toezicht op baissetransacties kan het beste worden voorzien door de 
kennisgeving van netto baisseposities aan de toezichthouders.



AM\853802NL.doc 93/131 PE456.773v01-00

NL

Amendement 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Schrappen
Het markeren van short orders op een 

handelsplatform
Een handelsplatform waarop aandelen tot 
de handel zijn toegelaten, stelt procedures 
vast die ervoor zorgen dat natuurlijke en 
rechtspersonen die orders op het 
handelsplatform uitvoeren, verkooporders 
als short orders markeren als de verkoper 
een baissetransactie in het aandeel 
aangaat. Het handelsplatform publiceert 
ten minste dagelijks een samenvatting van 
het volume als short orders gemarkeerde 
orders.

Or. en

Motivering

Het verplicht markeren van short orders brengt extra kosten voor handelsplatformen en 
tussenpersonen met zich en heeft geen duidelijke voordelen voor de toezichthouders. De 
informatie die op het markeren van de orders gebaseerd is, zou bovendien onvolledig zijn 
(want niet van toepassing op OTC-transacties) en niet overeenstemmen met de informatie op 
basis van de netto baissepositie die aan het slot van de dag wordt berekend.

Amendement 269
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Schrappen
Het markeren van short orders op een 

handelsplatform
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Een handelsplatform waarop aandelen tot 
de handel zijn toegelaten, stelt procedures 
vast die ervoor zorgen dat natuurlijke en 
rechtspersonen die orders op het 
handelsplatform uitvoeren, verkooporders 
als short orders markeren als de verkoper 
een baissetransactie in het aandeel 
aangaat. Het handelsplatform publiceert 
ten minste dagelijks een samenvatting van 
het volume als short orders gemarkeerde 
orders.

Or. en

Motivering

Het markeren van short orders op handelsplatformen is geen adequate maatregel om de 
transparantie te vergroten. Het markeren van orders brengt voor de gebruikers, de 
aanbieders van infrastructuur en de handelsplatformen hoge uitvoeringskosten met zich, die 
uiteindelijk door de eindbeleggers zullen worden gedragen, terwijl de extra voordelen 
onduidelijk zijn.

Amendement 270
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Schrappen
Het markeren van short orders op een 

handelsplatform
Een handelsplatform waarop aandelen tot 
de handel zijn toegelaten, stelt procedures 
vast die ervoor zorgen dat natuurlijke en 
rechtspersonen die orders op het 
handelsplatform uitvoeren, verkooporders 
als short orders markeren als de verkoper 
een baissetransactie in het aandeel 
aangaat. Het handelsplatform publiceert 
ten minste dagelijks een samenvatting van 
het volume als short orders gemarkeerde 
orders.
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Or. en

Motivering

Baisseposities maken de markt overzichtelijker, maar de meerwaarde van het markeren van 
short orders is onduidelijk, ook gezien het feit dat de richtlijn betreffende markten voor 
financiële instrumenten marktdeelnemers verplicht alle uitgevoerde transacties aan de 
regelgevende instanties te melden.

Amendement 271
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Schrappen
Het markeren van short orders op een 

handelsplatform
Een handelsplatform waarop aandelen tot 
de handel zijn toegelaten, stelt procedures 
vast die ervoor zorgen dat natuurlijke en 
rechtspersonen die orders op het 
handelsplatform uitvoeren, verkooporders 
als short orders markeren als de verkoper 
een baissetransactie in het aandeel 
aangaat. Het handelsplatform publiceert 
ten minste dagelijks een samenvatting van 
het volume als short orders gemarkeerde 
orders.

Or. en

Motivering

Om het regelgevingskader van de EU evenredig te houden, moeten we voor één regeling 
kiezen (de voorgestelde openbaarmaking) in plaats van twee regelingen die hetzelfde doel 
dienen.
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Amendement 272
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het markeren van short orders op een 
handelsplatform

Melding van baissetransacties aan de
bevoegde autoriteiten

Or. en

Amendement 273
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het markeren van short orders op een 
handelsplatform

Het markeren van short orders

Or. en

Motivering

Effecten moeten worden gemarkeerd ongeacht of ze op een handelsplatform dan wel OTC 
worden verkocht.

Amendement 274
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een handelsplatform waarop aandelen tot 
de handel zijn toegelaten, stelt procedures 
vast die ervoor zorgen dat natuurlijke en 
rechtspersonen die orders op het 
handelsplatform uitvoeren, verkooporders 
als short orders markeren als de verkoper 

De Commissie verzoekt de ETA (EAEM) 
bijlage 1 bij Verordening (EG) nr. 
1287/2006 te wijzigen opdat 
tussenpersonen die baissetransacties 
verrichten, deze als dusdanig moeten 
aangeven in de desbetreffende 
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een baissetransactie in het aandeel 
aangaat. Het handelsplatform publiceert 
ten minste dagelijks een samenvatting van 
het volume als short orders gemarkeerde 
orders.

transactiemelding aan de bevoegde 
autoriteit.

Or. en

Amendement 275
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een handelsplatform waarop aandelen tot 
de handel zijn toegelaten, stelt procedures 
vast die ervoor zorgen dat natuurlijke en 
rechtspersonen die orders op het 
handelsplatform uitvoeren, verkooporders 
als short orders markeren als de verkoper 
een baissetransactie in het aandeel 
aangaat. Het handelsplatform publiceert 
ten minste dagelijks een samenvatting van 
het volume als short orders gemarkeerde 
orders.

Alle beleggingsondernemingen in de zin 
van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 
2004/39/EG en alle leden van een 
gereglementeerde markt of een
multilaterale handelsfaciliteit nemen in de 
transactiemeldingen als bedoeld in artikel 
25, lid 3, van die richtlijn een veld op 
waarin voor aandelentransacties wordt 
aangegeven of de transactie al dan niet 
een baissetransactie is.

Geaggregeerde informatie over dergelijke 
baissetransacties wordt openbaar 
gemaakt.
De Commissie neemt door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 36 en met inachtneming van de 
voorwaarden van de artikelen 37 en 38 
maatregelen om te specificeren hoe deze 
geaggregeerde informatie openbaar moet 
worden gemaakt.

Or. en

Motivering

Baissetransacties op gereglementeerde markten en multilaterale handelsfaciliteiten en OTC-
baissetransacties zouden worden aangegeven, wat voor beter informatie voor de 
toezichthouders en het publiek zou zorgen. Een bestaand mechanisme gebruiken zou veel 
minder duur zijn dan een nieuw systeem creëren. Hopelijk zullen transactiemeldingen in de 
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toekomst rechtstreeks aan de EAEM worden gedaan (zie raadpleging over de MiFID-
herziening). Dit zou voor een uniforme inhoud en een uniform formaat van de 
transactiemeldingen zorgen, de informatie-uitwisseling tussen de toezichthouders met het oog 
op marktmisbruikbestrijding vergemakkelijken en de EAEM in staat stellen geharmoniseerde 
informatie te publiceren.

Amendement 276
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een handelsplatform waarop aandelen tot 
de handel zijn toegelaten, stelt procedures 
vast die ervoor zorgen dat natuurlijke en 
rechtspersonen die orders op het 
handelsplatform uitvoeren, verkooporders 
als short orders markeren als de verkoper 
een baissetransactie in het aandeel aangaat. 
Het handelsplatform publiceert ten minste 
dagelijks een samenvatting van het 
volume als short orders gemarkeerde 
orders.

Een handelsplatform waarop aandelen tot 
de handel zijn toegelaten of een 
beleggingsonderneming die voor rekening 
van cliënten buiten een handelsplatform 
om orders met betrekking tot die 
instrumenten uitvoert, stelt procedures
voor uitzonderlijke omstandigheden vast 
die ervoor zorgen dat natuurlijke en 
rechtspersonen die orders op het 
handelsplatform dan wel via de 
beleggingsonderneming uitvoeren, 
verkooporders als short orders kunnen
markeren als de verkoper een 
baissetransactie in het aandeel aangaat

Or. en

Amendement 277
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een handelsplatform waarop aandelen tot 
de handel zijn toegelaten, stelt procedures 
vast die ervoor zorgen dat natuurlijke en 
rechtspersonen die orders op het 
handelsplatform uitvoeren, verkooporders 

Een handelsplatform waarop effecten tot 
de handel zijn toegelaten of een 
beleggingsonderneming die voor rekening 
van cliënten of voor eigen rekening buiten 
een handelsplatform om orders met 
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als short orders markeren als de verkoper 
een baissetransactie in het aandeel
aangaat. Het handelsplatform publiceert ten 
minste dagelijks een samenvatting van het 
volume als short orders gemarkeerde 
orders.

betrekking tot die instrumenten uitvoert, 
stelt procedures vast die ervoor zorgen dat 
natuurlijke en rechtspersonen die orders op 
het handelsplatform dan wel via de 
beleggingsonderneming uitvoeren, 
verkooporders als short orders kunnen
markeren als de verkoper een 
baissetransactie in de effecten aangaat. Het 
handelsplatform of de 
beleggingsonderneming publiceert ten 
minste dagelijks een samenvatting van het 
volume als short orders gemarkeerde 
orders.

Or. en

Motivering

Effecten moeten worden gemarkeerd ongeacht of ze op een handelsplatform dan wel OTC 
worden verkocht.

Amendement 278
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een handelsplatform waarop aandelen tot 
de handel zijn toegelaten, stelt procedures 
vast die ervoor zorgen dat natuurlijke en 
rechtspersonen die orders op het 
handelsplatform uitvoeren, verkooporders 
als short orders markeren als de verkoper 
een baissetransactie in het aandeel aangaat.
Het handelsplatform publiceert ten minste 
dagelijks een samenvatting van het volume 
als short orders gemarkeerde orders.

Een handelsplatform waarop aandelen tot 
de handel zijn toegelaten, stelt procedures 
vast die ervoor zorgen dat natuurlijke en 
rechtspersonen die op het handelsplatform
orders uitvoeren en voor eigen rekening 
handelen, verkooporders als short orders 
markeren als de verkoper een 
baissetransactie in het aandeel aangaat. Het 
handelsplatform publiceert ten minste 
dagelijks een samenvatting van het volume 
als short orders gemarkeerde orders.

Or. en
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Amendement 279
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een handelsplatform waarop aandelen tot 
de handel zijn toegelaten, stelt procedures 
vast die ervoor zorgen dat natuurlijke en 
rechtspersonen die orders op het 
handelsplatform uitvoeren, verkooporders 
als short orders markeren als de verkoper 
een baissetransactie in het aandeel aangaat.
Het handelsplatform publiceert ten minste 
dagelijks een samenvatting van het volume 
als short orders gemarkeerde orders.

Een handelsplatform waarop aandelen tot 
de handel zijn toegelaten, stelt procedures 
vast die ervoor zorgen dat natuurlijke en 
rechtspersonen die orders op het 
handelsplatform uitvoeren, verkooporders 
als short orders markeren als de verkoper 
een baissetransactie in het aandeel aangaat.
De verzamelde gegevens worden 
beschikbaar gesteld aan de ter zake 
bevoegde autoriteit. Het handelsplatform 
publiceert ten minste dagelijks een 
samenvatting van het volume als short 
orders gemarkeerde orders voor elk op dat 
handelsplatform verhandelde aandeel.

Or. en

Amendement 280
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen
Openbaarmaking van aanzienlijke netto 

baisseposities in aandelen
1. Een natuurlijke of rechtspersoon die 
een netto baissepositie heeft met 
betrekking tot het geplaatste kapitaal van 
een onderneming met aandelen die tot de 
handel op een handelsplatform zijn 
toegelaten, maakt de informatie over de 
positie openbaar telkens wanneer de 
positie een in lid 2 bedoelde relevante 
openbaarmakingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt.
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2. Een relevante 
openbaarmakingsdrempel is 0,5 % van de 
waarde van het geplaatste kapitaal van de 
betrokken onderneming en elke 0,1 % 
daarboven.
3. De Commissie kan door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 36 en met inachtneming van de 
voorwaarden van de artikelen 37 en 38, de 
in lid 2 genoemde drempels wijzigen om 
rekening te houden met de 
ontwikkelingen op de financiële markten.

Or. en

Motivering

Openbaarmaking van individuele baisseposities kan negatieve gevolgen hebben voor kleine 
fondsen. Dit kan procyclisch gedrag veroorzaken en de aandelenkoersen doen dalen, hetgeen 
de Europese bedrijven zou schaden en zou leiden tot minder liquiditeit en een minder 
efficiënte prijsvorming voor de marktgebruikers – kleine beleggers, pensioenfondsen en 
emittenten van bedrijfsschuldpapier. De kennisgevingsvoorschriften in artikel 5 zullen de 
bevoegde autoriteiten toegang geven tot de nodige informatie om toezicht te houden op 
systemische risico's, zonder grote lasten.

Amendement 281
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon die 
een netto baissepositie heeft met 
betrekking tot het geplaatste kapitaal van 
een onderneming met aandelen die tot de 
handel op een handelsplatform zijn 
toegelaten, maakt de informatie over de 
positie openbaar telkens wanneer de 
positie een in lid 2 bedoelde relevante 
openbaarmakingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt.

1. De ter zake bevoegde autoriteit 
publiceert dagelijks gegevens over het 
totale bedrag aan netto baisseposities voor 
elk aandeel waarover zij overeenkomstig 
artikel 5 een kennisgeving heeft 
ontvangen. Bij deze openbaarmaking 
wordt de identiteit van de houder van de
netto baissepositie niet bekendgemaakt.

Or. en
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Amendement 282
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon die 
een netto baissepositie heeft met 
betrekking tot het geplaatste kapitaal van 
een onderneming met aandelen die tot de
handel op een handelsplatform zijn 
toegelaten, maakt de informatie over de 
positie openbaar telkens wanneer de 
positie een in lid 2 bedoelde relevante 
openbaarmakingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt.

1. De ter zake bevoegde autoriteit 
publiceert de informatie over de positie 
telkens wanneer de positie een in lid 2 
bedoelde relevante 
openbaarmakingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt.

Or. en

Amendement 283
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon die 
een netto baissepositie heeft met 
betrekking tot het geplaatste kapitaal van 
een onderneming met aandelen die tot de 
handel op een handelsplatform zijn 
toegelaten, maakt de informatie over de 
positie openbaar telkens wanneer de positie 
een in lid 2 bedoelde relevante 
openbaarmakingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt.

1. De ter zake bevoegde autoriteit maakt 
aan het slot van elke handelsdag 
eventuele geaggregeerde netto
baisseposities met betrekking tot het 
geplaatste kapitaal van een onderneming 
met aandelen die tot de handel op een 
handelsplatform zijn toegelaten, openbaar 
telkens wanneer de positie een in lid 2 
bedoelde relevante 
openbaarmakingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt.

Or. en
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Amendement 284
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon die een 
netto baissepositie heeft met betrekking tot 
het geplaatste kapitaal van een 
onderneming met aandelen die tot de 
handel op een handelsplatform zijn 
toegelaten, maakt de informatie over de 
positie openbaar telkens wanneer de positie 
een in lid 2 bedoelde relevante 
openbaarmakingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt.

1. Een natuurlijke of rechtspersoon die een 
netto baissepositie heeft met betrekking tot 
het geplaatste kapitaal van een 
onderneming, maakt de informatie over de 
positie openbaar telkens wanneer de positie 
een in lid 2 bedoelde relevante 
openbaarmakingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt.

Or. en

Motivering

Effecten moeten worden gemarkeerd ongeacht of ze op een handelsplatform dan wel OTC 
worden verkocht.

Amendement 285
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon die een 
netto baissepositie heeft met betrekking tot 
het geplaatste kapitaal van een 
onderneming met aandelen die tot de 
handel op een handelsplatform zijn 
toegelaten, maakt de informatie over de 
positie openbaar telkens wanneer de 
positie een in lid 2 bedoelde relevante 
openbaarmakingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt.

1. Een natuurlijke of rechtspersoon die een 
netto baissepositie heeft met betrekking tot 
het geplaatste kapitaal van een 
onderneming met aandelen die tot de 
handel op een handelsplatform zijn 
toegelaten, meldt de informatie over de 
positie aan de ETA (EAEM) telkens 
wanneer de positie een in lid 2 bedoelde 
relevante openbaarmakingsdrempel bereikt 
of onderschrijdt. De ETA (EAEM) maakt 
deze posities openbaar.
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Or. en

Motivering

Alle houders van een te melden positie zullen deze aan één instantie, namelijk de EAEM, 
kunnen melden in plaats van aan een van de 27 verschillende regelgevende instanties naar 
gelang van het aandeel in kwestie. De geamendeerde bepaling zal het bovendien mogelijk 
maken dat alle openbaar te maken posities op één plaats, namelijk op de website van de 
EAEM, voor het publiek toegankelijk zijn. Het amendement zal ook zorgen voor 
schaalvoordelen voor de autoriteiten die lid zijn van de EAEM, die anders eigen 
kennisgevings- en/of openbaarmakingsregelingen zouden moeten vaststellen.

Amendement 286
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een natuurlijke of rechtspersoon heeft 
gemeld dat een baissepositie met 
betrekking tot een aandeel in een 
onderneming de in artikel 7, lid 2, 
genoemde drempel voor openbaarmaking 
heeft bereikt of overschreden, publiceert 
de ETA (EAEM) dagelijks een verslag 
over de baisseposities. De 
openbaarmaking geschiedt in 
geaggregeerde vorm en bevat geen 
informatie over wie de positie houdt.

Or. en

Motivering

Openbaarmaking van individuele baisseposities helpt de toezichthouders niet om 
marktmisbruik op te sporen en kan houders van baisseposities blootstellen aan het risico van 
"short squeezes" en andere vormen van misbruik, zet aan tot kuddegedrag en vermindert de 
liquiditeit omdat beleggers niet graag hebben dat hun baisseposities bekend raken en dan 
maar geen baissetransacties aangaan. Openbaarmaking van geaggregeerde gegevens 
verschaft de marktdeelnemers nuttige informatie.
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Amendement 287
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een relevante 
openbaarmakingsdrempel is 0,5 % van de 
waarde van het geplaatste kapitaal van de 
betrokken onderneming en elke 0,1 % 
daarboven.

Schrappen

Or. en

Amendement 288
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een relevante openbaarmakingsdrempel 
is 0,5% van de waarde van het geplaatste 
kapitaal van de betrokken onderneming en 
elke 0,1% daarboven.

2. Een relevante openbaarmakingsdrempel 
is 3% van de waarde van het geplaatste 
kapitaal van de betrokken onderneming en 
elke 0,1% daarboven.

Or. en

Motivering

Baisseposities zijn voor de rest van de markt een teken dat een belegger vindt dat de 
bestaande prijs van een aandeel te hoog is. Als de rest van de markt het daarmee eens is, zal 
er een prijscorrectie plaatsvinden omdat zij hun aandelen ook verkopen, zoals is gebeurd met 
Enron. Deze functie van baissetransacties heeft slechts nut bij een hogere drempel van 3%, 
omdat kleinere posities minder betekenisvol zijn en alleen zouden leiden tot minder liquiditeit 
doordat beleggers zouden aarzelen om kleinere baisseposities in te nemen en openbaar te 
maken.
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Amendement 289
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een relevante openbaarmakingsdrempel 
is 0,5% van de waarde van het geplaatste 
kapitaal van de betrokken onderneming en 
elke 0,1% daarboven.

2. Een relevante openbaarmakingsdrempel 
is 1% van de waarde van het geplaatste 
kapitaal van de betrokken onderneming en 
elke 0,2% daarboven.

Or. en

Motivering

Wij zijn er niet van overtuigd dat de baten van de openbaarmaking van aanzienlijke netto 
baisseposities in aandelen opwegen tegen de kosten. Om het effect van de huidige bepaling te 
beperken, stellen wij voor om de drempel te verhogen.

Amendement 290
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze openbaarmaking wordt de 
identiteit van de houder van de netto 
baissepositie niet bekendgemaakt.

Or. en

Motivering

Openbaarmaking van geaggregeerde en anonieme gegevens is de beste manier om de 
beleidsdoelstellingen te verwezenlijken zonder de beleggers en emittenten die de markt 
gebruiken, te schaden.



AM\853802NL.doc 107/131 PE456.773v01-00

NL

Amendement 291
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 36 en met inachtneming van de 
voorwaarden van de artikelen 37 en 38, de 
in lid 2 genoemde drempels wijzigen om 
rekening te houden met de 
ontwikkelingen op de financiële markten.

Schrappen

Or. en

Amendement 292
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 36 en met inachtneming van de
voorwaarden van de artikelen 37 en 38, de 
in lid 2 genoemde drempels wijzigen om
rekening te houden met de ontwikkelingen 
op de financiële markten.

3. Zo nodig kan de ETA (EAEM), 
rekening houdend met de ontwikkelingen 
op de financiële markten, advies 
uitbrengen omtrent de noodzaak tot 
aanpassing van de in lid 2 bedoelde 
drempels, en dit aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
doen toekomen.

De Commissie kan binnen drie maanden 
na de ontvangst van het advies van de 
ETA (EAEM) door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 36 en met inachtneming van de 
voorwaarden van de artikelen 37 en 38, de 
in lid 2 genoemde drempels wijzigen om 
rekening te houden met de 
ontwikkelingen op de financiële markten.

Or. en
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Amendement 293
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 Schrappen
Kennisgeving aan de bevoegde 

autoriteiten van aanzienlijke netto 
baisseposities in overheidsschuld en 

kredietverzuimswaps
1. Een natuurlijke of rechtspersoon met 
een van de volgende posities stelt de 
relevante bevoegde autoriteit in kennis 
telkens wanneer een deze positie een voor 
de betrokken lidstaat of de Unie relevante 
kennisgevingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt:
a) een netto baissepositie die verband 
houdt met de uitgegeven overheidsschuld 
van een lidstaat of van de Unie;
b) een ongedekte positie in een 
kredietverzuimswap die verband houdt 
met een verplichting van een lidstaat of de 
Unie.
2. De relevante kennisgevingsdrempels 
bestaan uit een eerste waarde en 
daaropvolgende waarden met betrekking 
tot elke lidstaat en de Unie, zoals 
gespecificeerd in de door de Commissie 
overeenkomstig lid 3 genomen 
maatregelen.
3. De Commissie specificeert door middel 
van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 36 en met 
inachtneming van de voorwaarden van de 
artikelen 37 en 38 de in lid 2 bedoelde 
eerste waarden en daaropvolgende 
waarden. Zij houdt met al het volgende 
rekening:
a) dat de drempels niet op een dusdanig 
niveau worden vastgesteld dat de 
kennisgeving van posities met een 
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minimale waarde vereist wordt;
b) de totale waarde aan uitstaande 
uitgegeven overheidsschuld voor elke 
lidstaat en de Unie en de gemiddelde 
omvang van met de overheidsschuld van 
die lidstaat of de Unie verband houdende 
posities van marktdeelnemers.

Or. en

Motivering

Niets wijst erop dat er een permanente kennisgevingsregeling nodig is voor baisseposities met 
betrekking tot overheidsschuld. In het verslag van de taskforce van de Commissie over de 
wisselwerking tussen kredietverzuimswaps voor staatsobligaties en de obligatiemarkten werd 
geconcludeerd dat niet is aangetoond dat de ontwikkelingen op de CDS-markt hogere kosten 
voor de lidstaten met zich brengen, maar wordt vastgesteld dat de markt voor 
kredietverzuimswaps voor staatsobligaties efficiënt is en de lidstaten ten goede komt.

Amendement 294
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kennisgeving aan de bevoegde autoriteiten 
van aanzienlijke netto baisseposities in
overheidsschuld en kredietverzuimswaps

Kennisgeving aan de bevoegde autoriteiten 
van aanzienlijke netto baisseposities in
andere financiële instrumenten dan 
aandelen

Or. en

Motivering

Other than by using shares or bonds, investors can take short positions on the issued share 
capital of a company or on the issued sovereign debt of a country by using other financial 
instruments such as Contracts for Difference, Exchange Traded Funds or other equity 
derivatives. Disclosure to competent authorities is necessary for reasons of market stability 
and investor protection both in the stock and in the debt markets - for this reason, the 
proposed Regulation should also consider other instruments that allow taking positions in the 
performance of the financial market of a Member State (e.g. index funds based on stock 
market indices and derivatives based on those funds) or of the European area (e.g. index 
funds based on the performance of the most highly capitalised blue chip companies in Europe 
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and derivatives based on those funds).

Amendement 295
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon met een 
van de volgende posities stelt de relevante 
bevoegde autoriteit in kennis telkens 
wanneer een deze positie een voor de 
betrokken lidstaat of de Unie relevante 
kennisgevingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt:

1. Een natuurlijke of rechtspersoon met een 
van de volgende posities stelt de ETA 
(EAEM) daarvan in kennis:

Or. en

Motivering

Alle nettoposities in de aandelen van een onderneming moeten aan de EAEM worden gemeld 
zodat de autoriteit een overzicht van de baisseposities heeft. Het is essentieel dat er volledige 
transparantie met betrekking tot overheidsschuldinstrumenten en daaraan gerelateerde 
kredietverzuimswaps is, omdat deze producten gevolgen kunnen hebben voor de stabiliteit van 
de lidstaten en de EU.

Amendement 296
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon met een 
van de volgende posities stelt de relevante 
bevoegde autoriteit in kennis telkens 
wanneer een deze positie een voor de 
betrokken lidstaat of de Unie relevante 
kennisgevingsdrempel bereikt of 

1. Een natuurlijke of rechtspersoon met een 
van de volgende posities verstrekt de ETA 
(EAEM) informatie over de positie telkens 
wanneer een dergelijke positie een voor de 
betrokken lidstaat of de Unie relevante 
kennisgevingsdrempel bereikt of 
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onderschrijdt: onderschrijdt:

Or. en

Motivering

Alle houders van een te melden positie zullen deze aan één instantie, namelijk de EAEM, 
kunnen melden in plaats van aan een van de 27 verschillende regelgevende instanties naar 
gelang van het aandeel in kwestie. De geamendeerde bepaling zal het bovendien mogelijk 
maken dat alle openbaar te maken posities op één plaats, namelijk op de website van de 
EAEM, voor het publiek toegankelijk zijn. Het amendement zal ook zorgen voor 
schaalvoordelen voor de autoriteiten die lid zijn van de EAEM, die anders eigen 
kennisgevings- en/of openbaarmakingsregelingen zouden moeten vaststellen.

Amendement 297
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon met een 
van de volgende posities stelt de relevante 
bevoegde autoriteit in kennis telkens 
wanneer een deze positie een voor de
betrokken lidstaat of de Unie relevante 
kennisgevingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt:

1. Een natuurlijke of rechtspersoon met een 
van de volgende posities stelt de relevante 
bevoegde autoriteit in kennis zodra een
dergelijke positie een relevante 
kennisgevingsdrempel bereikt of 
onderschrijdt:

Or. en

Amendement 298
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een netto baissepositie die verband 
houdt met de uitgegeven overheidsschuld 
van een lidstaat of van de Unie;

a) een netto baissepositie die verband 
houdt met de uitgegeven overheidsschuld 
van een lidstaat of van de Unie of een netto 
baissepositie in een financieel instrument 
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dat verband houdt met de uitgegeven 
overheidsschuld van een lidstaat of van de 
Unie;

Or. en

Amendement 299
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een netto baissepositie die verband 
houdt met de uitgegeven overheidsschuld 
van een lidstaat of van de Unie;

a) een netto baissepositie die verband 
houdt met de uitgegeven overheidsschuld 
van een lidstaat of van de Unie of een 
systeemrelevante instelling die in de Unie 
opgericht of gevestigd is;

Or. en

Amendement 300
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een netto baissepositie die verband 
houdt met de uitgegeven overheidsschuld 
van een lidstaat of van de Unie;

a) een netto baissepositie die verband 
houdt met de uitgegeven overheidsschuld 
van een lidstaat of van de Unie of een 
systeemrelevante instelling die in de Unie 
opgericht of gevestigd is;

Or. de

Amendement 301
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een ongedekte positie in een 
kredietverzuimswap die verband houdt 
met een verplichting van een lidstaat of de 
Unie.

Schrappen

Or. en

Amendement 302
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een ongedekte positie in een 
kredietverzuimswap die verband houdt met 
een verplichting van een lidstaat of de 
Unie.

b) een netto baissepositie die verband 
houdt met de indexen van een financiële 
markt van een lidstaat of de Unie of een 
netto baissepositie in een financieel 
instrument dat verband houdt met de 
indexen van een financiële markt van een 
lidstaat of de Unie.

Or. en

Amendement 303
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een ongedekte positie in een 
kredietverzuimswap die verband houdt met 
een verplichting van een lidstaat of de 
Unie.

b) een ongedekte positie in een 
kredietverzuimswap die verband houdt met 
een verplichting van een lidstaat, de Unie
of een systeemrelevante instelling die in 
de Unie opgericht of gevestigd is.

Or. de
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Amendement 304
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) een netto baissepositie in een 
financieel instrument dat verband houdt 
met het geplaatste kapitaal van een 
onderneming.

Or. en

Amendement 305
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De relevante kennisgevingsdrempels 
bestaan uit een eerste waarde en 
daaropvolgende waarden met betrekking 
tot elke lidstaat en de Unie, zoals 
gespecificeerd in de door de Commissie 
overeenkomstig lid 3 genomen 
maatregelen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Alle nettoposities in de aandelen van een onderneming moeten aan de EAEM worden gemeld 
zodat de autoriteit een overzicht van de baisseposities heeft. Het is essentieel dat er volledige 
transparantie met betrekking tot overheidsschuldinstrumenten en daaraan gerelateerde 
kredietverzuimswaps is, omdat deze producten gevolgen kunnen hebben voor de stabiliteit van 
de lidstaten en de EU.
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Amendement 306
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De relevante kennisgevingsdrempels 
bestaan uit een eerste waarde en 
daaropvolgende waarden met betrekking 
tot elke lidstaat en de Unie, zoals 
gespecificeerd in de door de Commissie 
overeenkomstig lid 3 genomen 
maatregelen.

2. De relevante kennisgevingsdrempels 
bestaan uit een eerste waarde en 
daaropvolgende waarden met betrekking 
tot elke lidstaat en de Unie, zoals 
gespecificeerd in de door de Commissie 
overeenkomstig lid 3 genomen 
maatregelen. De kennisgevingsdrempels 
worden bekendgemaakt in een centrale 
databank.

Or. en

Motivering

Informatie over de relevante kennisgevingsdrempels moet beschikbaar zijn in een centrale 
databank.

Amendement 307
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De relevante kennisgevingsdrempels
bestaan uit een eerste waarde en 
daaropvolgende waarden met betrekking 
tot elke lidstaat en de Unie, zoals
gespecificeerd in de door de Commissie 
overeenkomstig lid 3 genomen 
maatregelen.

2. De relevante kennisgevingsdrempels
wordt gespecificeerd in de door de 
Commissie overeenkomstig lid 3 genomen 
maatregelen.

Or. en

Motivering

Om voor een level playing field tussen alle lidstaten te zorgen, moeten de 
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kennisgevingsdrempels in de hele Unie geharmoniseerd worden.

Amendement 308
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie specificeert door middel 
van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 36 en met 
inachtneming van de voorwaarden van de 
artikelen 37 en 38 de in lid 2 bedoelde 
eerste waarden en daaropvolgende 
waarden. Zij houdt met al het volgende 
rekening:

Schrappen

a) dat de drempels niet op een dusdanig 
niveau worden vastgesteld dat de 
kennisgeving van posities met een 
minimale waarde vereist wordt;
b) de totale waarde aan uitstaande 
uitgegeven overheidsschuld voor elke 
lidstaat en de Unie en de gemiddelde 
omvang van met de overheidsschuld van 
die lidstaat of de Unie verband houdende 
posities van marktdeelnemers.

Or. en

Motivering

Alle nettoposities in de aandelen van een onderneming moeten aan de EAEM worden gemeld 
zodat de autoriteit een overzicht van de baisseposities heeft. Het is essentieel dat er volledige 
transparantie met betrekking tot overheidsschuldinstrumenten en daaraan gerelateerde 
kredietverzuimswaps is, omdat deze producten gevolgen kunnen hebben voor de stabiliteit van 
de lidstaten en de EU.
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Amendement 309
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie specificeert door middel 
van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 36 en met 
inachtneming van de voorwaarden van de 
artikelen 37 en 38 de in lid 2 bedoelde
eerste waarden en daaropvolgende 
waarden. Zij houdt met al het volgende 
rekening:

3. De Commissie specificeert door middel 
van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 36 en met 
inachtneming van de voorwaarden van de 
artikelen 37 en 38 de in lid 2 bedoelde
relevante kennisgevingsdrempels. Zij 
houdt met al het volgende rekening:

Or. en

Amendement 310
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de totale waarde aan uitstaande 
uitgegeven overheidsschuld voor elke 
lidstaat en de Unie en de gemiddelde 
omvang van met de overheidsschuld van 
die lidstaat of de Unie verband houdende 
posities van marktdeelnemers.

b) de totale waarde aan uitstaande 
uitgegeven overheidsschuld voor elke 
lidstaat en de Unie, de omzet en de 
gemiddelde omvang van met de 
overheidsschuld van die lidstaat of de Unie 
verband houdende posities van 
marktdeelnemers.

Or. en

Motivering

Gezien de specifieke kenmerken van de markten voor overheidsschuldpapier lijken 
afzonderlijke drempelwaarden voor elke lidstaat noodzakelijk. De drempelwaarde moet 
rekening houden met het liquiditeitsniveau van elke markt voor overheidsschuldpapier, op 
basis van de beoordeling door de bevoegde autoriteiten. Op die manier kunnen de 
drempelwaarden verschillen naar gelang van de lidstaat en het soort effecten.
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Amendement 311
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de liquiditeit van elke markt voor 
overheidsobligaties, die wordt beoordeeld 
door de bevoegde autoriteit.

Or. en

Motivering

Gezien de specifieke kenmerken van de markten voor overheidsschuldpapier lijken 
afzonderlijke drempelwaarden voor elke lidstaat noodzakelijk. De drempelwaarde moet 
rekening houden met het liquiditeitsniveau van elke markt voor overheidsschuldpapier, op 
basis van de beoordeling door de bevoegde autoriteiten. Op die manier kunnen de 
drempelwaarden verschillen naar gelang van de lidstaat en het soort effecten.

Amendement 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Bijhouden van gegevens

Voor de toepassing van de artikelen 5, 7 
en 8 houden natuurlijke en 
rechtspersonen met aanzienlijke netto 
baisseposities gedurende tien jaar 
gegevens bij over de brutoposities die een 
aanzienlijke netto baissepositie vormen.

Or. en

Motivering

Om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen op doeltreffende wijze toezicht uit te oefenen 
op de voorgestelde kennisgevings- en openbaarmakingsregeling, wordt voorgesteld dat 
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natuurlijke en rechtspersonen die aanzienlijke netto baisseposities aan de bevoegde 
autoriteiten hebben gemeld of openbaar hebben gemaakt, gedurende tien jaar gegevens 
moeten bijhouden over de brutoposities die een aanzienlijke netto baissepositie vormen.

Amendement 313
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij elke kennisgeving of 
openbaarmaking overeenkomstig de 
artikelen 5, 7 of 8 wordt melding gemaakt 
van de identiteitsgegevens van de 
natuurlijke of rechtspersoon die de 
desbetreffende positie heeft, de omvang 
van de desbetreffende positie, de emittent 
ten aanzien van wie de desbetreffende 
positie bestaat en de datum waarop de 
desbetreffende positie tot stand is 
gekomen, is veranderd of is opgehouden te 
bestaan.

1. Bij elke kennisgeving overeenkomstig 
de artikelen 5, 7 of 8 wordt melding 
gemaakt van de identiteitsgegevens van de 
natuurlijke of rechtspersoon die de 
desbetreffende positie heeft, de omvang 
van de desbetreffende positie, de emittent 
ten aanzien van wie de desbetreffende 
positie bestaat en de datum waarop de 
desbetreffende positie tot stand is 
gekomen, is veranderd of is opgehouden te 
bestaan.

Or. en

Motivering

Openbaarmaking van individuele baisseposities kan negatieve gevolgen hebben voor kleine 
fondsen. Dit kan procyclisch gedrag veroorzaken en de aandelenkoersen doen dalen, hetgeen 
de Europese bedrijven zou schaden en zou leiden tot minder liquiditeit en een minder 
efficiënte prijsvorming voor de marktgebruikers – kleine beleggers, pensioenfondsen en 
emittenten van bedrijfsschuldpapier. De kennisgevingsvoorschriften in artikel 5 zullen de 
bevoegde autoriteiten toegang geven tot de nodige informatie om toezicht te houden op 
systemische risico's, zonder grote lasten.

Amendement 314
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij elke kennisgeving of 
openbaarmaking overeenkomstig de 
artikelen 5, 7 of 8 wordt melding gemaakt 
van de identiteitsgegevens van de 
natuurlijke of rechtspersoon die de 
desbetreffende positie heeft, de omvang 
van de desbetreffende positie, de emittent 
ten aanzien van wie de desbetreffende 
positie bestaat en de datum waarop de 
desbetreffende positie tot stand is 
gekomen, is veranderd of is opgehouden te 
bestaan.

1. Bij elke kennisgeving of 
openbaarmaking overeenkomstig de 
artikelen 5, 7 of 8 wordt melding gemaakt 
van de identiteitsgegevens van de 
natuurlijke of rechtspersoon die de 
desbetreffende positie heeft, de omvang 
van de desbetreffende positie, de emittent 
ten aanzien van wie de desbetreffende 
positie bestaat en de datum waarop de 
desbetreffende positie tot stand is 
gekomen, is veranderd of is opgehouden te 
bestaan.

Bij kennisgeving overeenkomstig artikel 7 
worden anonieme gegevens verstrekt over 
de natuurlijke of rechtspersoon die de 
desbetreffende positie heeft, de omvang 
van de desbetreffende positie, de emittent 
ten aanzien van wie de desbetreffende 
positie bestaat en de datum waarop de 
desbetreffende positie tot stand is 
gekomen, is veranderd of is opgehouden 
te bestaan.

Or. en

Motivering

De doelstellingen van artikel 7 kunnen het beste worden verwezenlijkt door een 
geaggregeerde openbaarmaking van baisseposities. Openbaarmaking van individuele 
baisseposities heeft negatieve gevolgen voor de liquiditeit doordat beleggers geen 
baissetransacties verrichten om te voorkomen dat hun tradingstrategieën openbaar worden 
gemaakt. Geaggregeerde, effectgewijze informatieverstrekking over baisseposities zou 
nuttiger zijn voor de marktdeelnemers omdat zij zo een vollediger beeld van de desbetreffende 
emittent krijgen.

Amendement 315
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het toepasselijke tijdstip voor het 
berekenen van een netto baissepositie is
24.00 uur op de handelsdag waarop de 
natuurlijke of rechtspersoon de 
desbetreffende positie heeft. De 
kennisgeving of openbaarmaking wordt 
uiterlijk de volgende handelsdag om 15.30 
uur gedaan.

2. Het toepasselijke tijdstip voor het 
berekenen van een netto baissepositie is
het slot van de handelsdag waarop de 
natuurlijke of rechtspersoon de 
desbetreffende positie heeft, behalve voor 
geautomatiseerde handel 's nachts, 
waarvoor de referentie T+1 is. De 
kennisgeving of openbaarmaking wordt 
uiterlijk de volgende handelsdag om 15.30 
uur gedaan.

Or. en

Motivering

Het toepasselijke tijdstip voor de berekening dient niet 24.00 uur te zijn, maar het slot van de 
handelsdag, om te voorkomen dat onbevestigde orders worden opgenomen. Voorts moet in 
het speciale geval van geautomatiseerde handel 's nachts worden voorzien: daarvoor moet de 
referentiedag T+1 zijn.

Amendement 316
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het toepasselijke tijdstip voor het 
berekenen van een netto baissepositie is
24.00 uur op de handelsdag waarop de 
natuurlijke of rechtspersoon de 
desbetreffende positie heeft. De 
kennisgeving of openbaarmaking wordt 
uiterlijk de volgende handelsdag om 15.30 
uur gedaan.

2. Het toepasselijke tijdstip voor het 
berekenen van een netto baissepositie is
23.59 uur op de handelsdag waarop de 
natuurlijke of rechtspersoon de
desbetreffende positie heeft. De 
kennisgeving of openbaarmaking wordt 
uiterlijk de volgende handelsdag om 15.30 
uur gedaan. De tijdstippen worden 
berekend aan de hand van de tijdzone 
waar de hoofdvestiging van de natuurlijke 
of rechtspersoon zich bevindt.

Or. en
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Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.) Aangezien meer dan een tijdzone relevant 
kan zijn, is het belangrijk te verduidelijken welke het belangrijkst is. Het heeft zin dat dit de 
tijdzone is van de marktdeelnemer die de kennisgeving doet, omdat het voor de 
marktdeelnemers extra moeilijk zou zijn in de loop van de dag een positie te berekenen.

Amendement 317
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het toepasselijke tijdstip voor het 
berekenen van een netto baissepositie is
24.00 uur op de handelsdag waarop de 
natuurlijke of rechtspersoon de 
desbetreffende positie heeft. De 
kennisgeving of openbaarmaking wordt 
uiterlijk de volgende handelsdag om 15.30 
uur gedaan.

2. Het toepasselijke tijdstip voor het 
berekenen van een netto baissepositie is
middernacht op de handelsdag waarop de 
natuurlijke of rechtspersoon de 
desbetreffende positie heeft. De 
kennisgeving of openbaarmaking wordt 
uiterlijk de volgende handelsdag om 15.30 
uur gedaan.

Or. en

Motivering

Dit artikel moet worden gewijzigd om duidelijk te maken over welke "handelsdag" (tijdzone) 
het gaat. In lid 2 is de bedoeling de berekening om middernacht te laten plaatsvinden.

Amendement 318
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het toepasselijke tijdstip voor het 
berekenen van een netto baissepositie is
24.00 uur op de handelsdag waarop de 
natuurlijke of rechtspersoon de 

2. Het toepasselijke tijdstip voor het 
berekenen van een netto baissepositie is
het slot van de handelsdag waarop de 
natuurlijke of rechtspersoon de 
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desbetreffende positie heeft. De 
kennisgeving of openbaarmaking wordt 
uiterlijk de volgende handelsdag om 15.30 
uur gedaan.

desbetreffende positie heeft. De 
kennisgeving of openbaarmaking wordt 
uiterlijk de volgende handelsdag om 15.30 
uur gedaan.

Or. en

Amendement 319
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De kennisgeving van informatie aan 
een relevante bevoegde autoriteit wordt 
gedaan overeenkomstig het in artikel 12, 
lid 1, van Verordening (EG) nr. 
1287/2006 genoemde systeem.

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie amendementen op de artikelen 7 en 8.

Amendement 320
Sylvie Goulard

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in artikel 7 genoemde 
openbaarmaking van informatie wordt op 
een zodanige wijze gedaan dat de 
informatie snel en op een niet-
discriminerende basis toegankelijk wordt 
gemaakt. De informatie wordt 
beschikbaar gesteld aan het officieel 
aangewezen mechanisme van de lidstaat 
van herkomst van de emittent van de 

Schrappen
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aandelen als bedoeld in artikel 21, lid 2, 
van Richtlijn 2004/109/EG van het 
Europees Parlement en de Raad21.
21 PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38.

Or. en

Motivering

Zie amendementen op de artikelen 7 en 8.

Amendement 321
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De bevoegde autoriteit kan beslissen 
of er overeenkomstig een artikel 
kennisgeving moet worden gedaan van 
posities die bij de inwerkingtreding van 
deze verordening worden aangehouden, 
tenzij de procentuele waarde van de 
positie van een natuurlijk of 
rechtspersoon bij of na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
een relevante kennisgevingsdrempel 
bereikt of onderschrijdt door een 
opzettelijke handeling van die persoon.

Or. en

Motivering

Om een marktschok door de inwerkingtreding van de verordening zo onwaarschijnlijk 
mogelijk te maken, kan de bevoegde autoriteit beslissen of posities die bij de inwerkingtreding 
van de verordening worden aangehouden, moeten worden gemeld. De bevoegde autoriteit 
moet beslissen of beleggers slecht kennisgeving hoeven te doen bij de eerste gelegenheid 
waarbij hun positie door actief traden een relevante kennisgevingsdrempel bereikt.
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Amendement 322
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 Schrappen
Aan de EAEM te verstrekken informatie

1. De bevoegde autoriteiten verstrekken 
elk kwartaal aan de EAEM informatie in 
beknopte vorm over netto baisseposities 
die met aandelen of overheidsschuld 
verband houden en over ongedekte 
posities die met kredietverzuimswaps 
verband houden, waarvoor zij de 
relevante bevoegde autoriteit is en 
kennisgevingen overeenkomstig de 
artikelen 5 tot en met 8 ontvangt.
2. Om haar taken uit hoofde van deze 
verordening te vervullen, kan de EAEM te 
allen tijde een relevante bevoegde 
autoriteit of een lidstaat om aanvullende 
informatie verzoeken over netto 
baisseposities die met aandelen of 
overheidsschuld verband houden of over 
ongedekte posities die met 
kredietverzuimswaps verband houden.
De bevoegde autoriteit verstrekt binnen 
zeven kalenderdagen de gevraagde 
informatie aan de EAEM.

Or. en

Motivering

Aangezien de EAEM de kennisgevingen ontvangt, is het niet nodig overeenkomstig dit artikel 
informatie aan de EAEM te verstrekken.
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Amendement 323
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten verstrekken elk 
kwartaal aan de EAEM informatie in 
beknopte vorm over netto baisseposities 
die met aandelen of overheidsschuld 
verband houden en over ongedekte posities 
die met kredietverzuimswaps verband 
houden, waarvoor zij de relevante 
bevoegde autoriteit is en kennisgevingen 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 8 
ontvangt.

1. De bevoegde autoriteiten verstrekken elk 
kwartaal aan de EAEM informatie in 
beknopte vorm over netto baisseposities 
die met effecten, indexen of 
overheidsschuld verband houden, waarvoor 
zij de relevante bevoegde autoriteit is en 
kennisgevingen overeenkomstig de 
artikelen 5 tot en met 8 ontvangt.

Or. en

Amendement 324
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om haar taken uit hoofde van deze 
verordening te vervullen, kan de EAEM te 
allen tijde een relevante bevoegde autoriteit 
of een lidstaat om aanvullende informatie 
verzoeken over netto baisseposities die met
aandelen of overheidsschuld verband 
houden of over ongedekte posities die met 
kredietverzuimswaps verband houden.

Om haar taken uit hoofde van deze 
verordening te vervullen, kan de EAEM te 
allen tijde een relevante bevoegde autoriteit 
of een lidstaat om aanvullende informatie 
verzoeken over netto baisseposities die met
effecten, indexen of overheidsschuld 
verband houden.

Or. en

Amendement 325
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 3 – titel 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ONGEDEKTE BAISSETRANSACTIES BEHANDELING VAN
BAISSETRANSACTIES EN 
KREDIETVERZUIMSWAPS

Or. en

Amendement 326
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beperkingen op ongedekte
baissetransacties

Gedekte baissetransacties

Or. en

Amendement 327
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beperkingen op ongedekte 
baissetransacties

Beperkingen op ongedekte 
baissetransacties en kredietverzuimswaps

Or. en

Amendement 328
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon mag 
een baissetransactie in een tot de handel 

1. Een natuurlijke of rechtspersoon mag 
een baissetransactie uitsluitend aangaan als 
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op een handelsplatform toegelaten 
aandeel of een baissetransactie in een 
overheidsschuldinstrument uitsluitend 
aangaan als aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

aan een van de volgende voorwaarden is 
voldaan:

Or. en

Amendement 329
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon mag 
een baissetransactie in een tot de handel 
op een handelsplatform toegelaten aandeel
of een baissetransactie in een 
overheidsschuldinstrument uitsluitend 
aangaan als aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. Een natuurlijke of rechtspersoon mag
slechts een netto baissepositie in een tot de 
handel op een handelsplatform toegelaten 
aandeel innemen als aan het slot van de 
handelsdag waarop die positie is bereikt, 
aan een van de volgende voorwaarden is 
voldaan:

Or. en

Amendement 330
Syed Kamall

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon mag 
een baissetransactie in een tot de handel 
op een handelsplatform toegelaten aandeel
of een baissetransactie in een
overheidsschuldinstrument uitsluitend 
aangaan als aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. Een natuurlijke of rechtspersoon mag 
een transactie in een tot de handel op een 
handelsplatform toegelaten aandeel die aan 
het slot van de handelsdag waarschijnlijk
in een netto baissepositie in het 
desbetreffende aandeel zal resulteren,
uitsluitend aangaan als een van de 
volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en
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Motivering

Beperkingen hierop zouden een negatief effect hebben op de liquiditeit van de markten voor 
overheidsschuldpapier en zouden niet evenredig zijn met de systemische risico's die dergelijke 
posities inhouden. Dit zou het voor de lidstaten duurder kunnen maken geld op te halen voor 
openbare diensten zoals gezondheidszorg, pensioenen en sociale bescherming.

Amendement 331
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon mag 
een baissetransactie in een tot de handel op 
een handelsplatform toegelaten aandeel of 
een baissetransactie in een 
overheidsschuldinstrument uitsluitend 
aangaan als aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. Een natuurlijke of rechtspersoon mag 
een baissetransactie in een tot de handel op 
een handelsplatform toegelaten aandeel 
uitsluitend aangaan als aan een van de 
volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Motivering

Overheidsschuldinstrumenten moeten geheel van de eisen worden vrijgesteld.

Amendement 332
Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon mag 
een baissetransactie in een tot de handel op 
een handelsplatform toegelaten aandeel of 
een baissetransactie in een
overheidsschuldinstrument uitsluitend 
aangaan als aan een van de volgende 

1. Een natuurlijke of rechtspersoon mag 
een baissetransactie in een tot de handel op 
een handelsplatform toegelaten aandeel of 
een baissetransactie in een
schuldinstrument uitsluitend aangaan als 
aan een van de volgende voorwaarden is 
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voorwaarden is voldaan: voldaan:

Or. en

Amendement 333
Thomas Händel

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon mag 
een baissetransactie in een tot de handel op 
een handelsplatform toegelaten aandeel of 
een baissetransactie in een
overheidsschuldinstrument uitsluitend 
aangaan als aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. Een natuurlijke of rechtspersoon mag 
een baissetransactie in een tot de handel op 
een handelsplatform toegelaten aandeel of 
een baissetransactie in een
schuldinstrument uitsluitend aangaan als 
aan een van de volgende voorwaarden is 
voldaan:

Or. de

Amendement 334
Burkhard Balz

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon mag 
een baissetransactie in een tot de handel op 
een handelsplatform toegelaten aandeel of 
een baissetransactie in een 
overheidsschuldinstrument uitsluitend 
aangaan als aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. Een natuurlijke of rechtspersoon mag 
een baissetransactie in een tot de handel op 
een handelsplatform toegelaten aandeel of 
een baissetransactie in een 
overheidsschuldinstrument uitsluitend 
aangaan als uiterlijk om 23.59 uur op de 
handelsdag waarop de persoon de 
baissetransactie aangaat, aan een van de 
volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en
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Amendement 335
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon mag 
een baissetransactie in een tot de handel op 
een handelsplatform toegelaten aandeel of 
een baissetransactie in een 
overheidsschuldinstrument uitsluitend 
aangaan als aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. Een natuurlijke of rechtspersoon mag 
een baissetransactie in een tot de handel op 
een handelsplatform toegelaten aandeel of 
een baissetransactie in een 
overheidsschuldinstrument uitsluitend 
aangaan als aan het slot van de handelsdag 
aan een van de volgende voorwaarden is 
voldaan:

Or. en

Motivering

Een eventueel verbod moet worden toegespitst op gebieden waar manipulatief gedrag effectief 
kan worden aangepakt zonder afbreuk te doen aan de voordelen van ongedekte baisseposities 
voor de marktefficiëntie.

Amendement 336
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een natuurlijke of rechtspersoon mag 
een baissetransactie in een tot de handel op 
een handelsplatform toegelaten aandeel of 
een baissetransactie in een 
overheidsschuldinstrument uitsluitend 
aangaan als aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. Een natuurlijke of rechtspersoon mag 
een baissetransactie in een tot de handel op 
een handelsplatform toegelaten aandeel of 
een baissetransactie in een 
overheidsschuldinstrument uitsluitend 
aangaan als aan het slot van de 
desbetreffende handelsdag aan een van de 
volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en


